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Voorwoord

5

Zelden werd een jaar zo overheerst door één gebeurte-
nis als 2020 door de coronapandemie. Op alle fronten 
kreeg iedereen hier mee te maken, privé en zakelijk, 
thuis en op de campus, in onderwijs, onderzoek en 

ondersteuning. De coronacrisis is nog lang niet voorbij, maar 
terugkijkend op het jaar valt me één ding op: de veerkracht van 
de organisatie. Want het is ons met zijn allen gelukt om op de een 
of andere manier de boel draaiende te houden. Vaak met de vin-
dingrijkheid en creativiteit die zo kenmerkend zijn voor de Delftse 
mentaliteit.  ‘Grote problemen behapbaar maken en oplossen: dat 
is wat we doen als ingenieurs’, zegt docent Michiel Schuurman 
daar laconiek over. Zo’n houding is echter een groot goed, dat ons 
meer dan ooit vooruit geholpen heeft. 

Traditioneel sluiten we het jaar af met deze Portraits of Science, 
een serie interviews over al het moois dat TU Delft dat jaar weer 
heeft voortgebracht. Dit keer worden alle verhalen overschaduwd 
door de gevolgen van de crisis. We lezen over de ijzige stilte in de 
gebouwen tijdens de eerste lockdown, het hartverscheurende mo-
ment dat studenten te horen krijgen dat hun stages niet doorgaan 
en de stressvolle inspanningen van docenten die uit alle macht 
proberen hun onderwijs voortgang te laten vinden. En deson-
danks had ook dit jaar daadwerkelijk weer veel moois te bieden. 
Denk aan Anteneh Tola die vanuit zijn kamer in Delft zijn thuisland 
Ethiopië probeerde te helpen met richtlijnen voor medische nood-
faciliteiten. Of professor Guoqi Zhang, die de potentie van leds in 
medische toepassingen onderzoekt, mede mogelijk gemaakt door 
het TU Delft COVID-19 Response Fund.  

Laten we eerlijk zijn: voor wetenschappers kan een crisis als 

deze heel interessant zijn. Dat vindt bijvoorbeeld Caspar Chorus, 
hoogleraar choice behaviour modelling, die zich boog over de ver-
houding tussen onze morele overtuigingen en ons daadwerkelijke 
gedrag in coronatijd. Ook professor Claire Wyman was gefasci-
neerd door al het onderzoek dat in hoog tempo gepubliceerd werd 
over het nieuwe virus. Zij maakte van de nood een deugd door 
haar studenten een alternatief voor hun stage te bieden in het 
Corona Reseach Super Project. En dan waren er nog de mensen 
die zich inzetten om een hele concrete bijdrage te leveren aan de 
bestrijding van het virus. De studenten van professor Jaap Harlaar 
ontwikkelden in drie weken een alternatief beademingsapparaat, 
dat gelukkig achteraf niet nodig bleek. Hun prestatie staat model 
voor alle medewerkers en studenten die dat extra tandje bijzetten 
in deze crisis. 

Ook de prestaties van de Universiteitsdienst mogen in deze pu-
blicatie niet onbezongen blijven. Als er iets duidelijk werd dit jaar, 
is het wel hoe onmisbaar onze ondersteuners zijn in het reilen en 
zeilen van de organisatie. ‘Door corona zijn we als dienstverle-
ningsteam dichter bij de faculteit komen te staan’, zeggen Yvonne 
Ensink, Will Sneekes en Guido Hellemons van dienstverlenings-
cluster 3 daarover. Het was een belangrijke les voor ons allemaal. 
En leren, dat doen we als organisatie natuurlijk graag. ‘Als we van 
deze crisis leren en er sterker door worden, dan is dat voor mij 
échte veerkracht’, zegt Caspar Chorus. Daar sluit ik me graag bij 
aan.

Professor Tim van der Hagen
Rector Magnificus/Collegevoorzitter
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Rarely has a year been as dominated by a single event 
as 2020 by the corona pandemic. It affected everyone 
on all fronts, private and business, at home and on 
campus, in education, research and support services. 

The coronacrisis is far from over, but looking back at the year, one 
thing strikes me: the resilience of the organisation. We all mana-
ged to keep things running somehow. Often with the ingenuity and 
creativity that are so characteristic of the Delft mentality.  Making 
big problems manageable and solving them: that's what we do as 
engineers', says lecturer Michiel Schuurman laconically. However, 
such an attitude is a great asset that has helped us move forward 
more than ever. 

Traditionally, we end the year with these Portraits of Science, a se-
ries of interviews about all the wonderful things that were achieved 
at TU Delft over the course of the year. This time, all stories are 
overshadowed by the effects of the crisis. We read about the icy si-
lence in the buildings during the first lockdown, the heart-breaking 
moment when students are told that their internships will not go 
ahead, and the stressful efforts of teachers who are trying with all 
their might to make their education continue. And in spite of all this 
hardship, the year really did have a lot to offer. Think of Anteneh 
Tola who from his room in Delft tried to help his homeland Ethiopia 
with guidelines for emergency medical facilities. Or Professor 
Guoqi Zhang, who is investigating the potential of LEDs in medical 
applications, research made possible in part by the TU Delft CO-
VID-19 Response Fund.  

Let's face it: for scientists, a crisis like this can be very interes-
ting. That is the opinion of Caspar Chorus, professor of choice 
behaviour modelling, who studied the relationship between our 
moral convictions and our actual behaviour in times of corona. 
Professor Claire Wyman was also fascinated by all the research 
that was rapidly being published on the new virus. She made a 
virtue of necessity by offering her students an alternative to their 
internship in the Corona Reseach Super Project. And then there 
were the people who were committed to making a very concrete 
contribution to the fight against the virus. Professor Jaap Harlaar’s 
students developed an alternative respirator in just three weeks, 
which fortunately turned out not to be necessary after all. Their 
story represents those of all the staff and students who are going 
the extra mile in this crisis. 

The achievements of the University Services should not go unsung 
in this publication either. If anything became clear this year, it is 
how indispensable our support staff is in the ins and outs of the or-
ganisation. ‘Coronavirus has brought the service team closer to the 
faculty’, say Yvonne Ensink, Will Sneekes and Guido Hellemons 
of service cluster 3. It was an important lesson for all of us. And 
learning, of course, is something we like to do as an organisation. 
‘If we learn from this crisis and become stronger because of it, that 
would indicate true resilience', says Caspar Chorus. I am happy to 
agree with that.

Professor Tim van der Hagen
Rector Magnificus/President of the Executive Board



Antonios Kouzelis
Wat doe je als corona je prachtige studentenproject blokkeert? Voor Team Manager  
Antonios Kouzelis van het Eco-Runnerteam was de keuze gemakkelijk: regel een  
alternatief! En daarnaast stampte hij in no time met twee vrienden ook nog doodleuk de 
website kiezeninquarantaine.nl uit de grond.  

9

Delftse studenten doen met hun Eco-Runners al sinds 
2005 mee aan de jaarlijkse Shell Eco-marathon, een 
wedstrijd waar het gaat om energiezuinigheid, niet 
om snelheid’, vertelt Antonios Kouzelis, die afgelopen 

collegejaar Team Manager was van studententeam Eco-Runner. 

Corona
‘En toen kwam corona. We hadden in het begin van de uitbraak in 
China al een paar besprekingen gehad als team: wat als het ook 
naar Nederland komt? En wat als de Dreamhall dan dicht gaat? 
We hadden toen al bedacht dat we dan op zoek zouden gaan naar 
een andere locatie. We hadden immers nog wel een verantwoor-
delijkheid, ook naar de sponsoren. Corona kwam intussen dichter 
en dichterbij, eerst in het zuiden van het land. Voor we het wisten, 
ging er een weekend voorbij en kregen we inderdaad het bericht 
dat de Dreamhall ging sluiten.’
‘Ik heb toen wel een tijdje getwijfeld wat we gingen doen, maar 
uiteindelijk hebben we toch besloten om alles wat we hadden 
staan in de Dreamhall te verhuizen naar de andere locatie, die we 
inmiddels hadden gevonden.’ 
‘In diezelfde tijd kregen we van Shell het bericht dat de competitie 
was afgelast. Dat was wel een grote slag. Ik moest aan de  
sponsoren gaan uitleggen dat Eco-Runner X niet zou kunnen 

deelnemen aan de Eco-marathon. We besloten om ze toch iets te 
laten zien. En dat is later grandioos gelukt, in juli.’

Intermezzo
Eerst volgde er nog een opvallend intermezzo voor Kouzelis: ’Ik 
zat in die periode van eind maart, begin april natuurlijk ook voorna-
melijk thuis. Door de nieuwe situatie had ik meer tijd. Ik verstuurde 
wel de status-updates, maar dat was het wel zo’n beetje.’ 
‘Een vriend van mij, Joost, belde mij met de vraag of ik mis-
schien nog iets had dat hij kon oppakken. Hij was ook lid van het 
Eco-Runnerteam, maar ik wist dus dat hij energie over had. Niet 
lang daarna zag ik voor het eerst een post voorbijkomen van 
studenten die aankomende studenten hun hulp aanboden bij het 
maken van de studiekeuze. Dat kon door corona immers niet meer 
op de normale manier. Ook zag ik vrienden en familie van mij 
posten, bijvoorbeeld op LinkedIn, met berichten voor aankomende 
studenten: heb je vragen over een bepaalde studie, stel ze.’ 
‘Een huisgenoot van mij, Pieter, kwam ‘s avonds naar mij toe en 
had dit fenomeen ook gezien. Hij zag wel dat iedereen hulp wilde 
bieden, maar ja, je bereikt aankomende studenten niet via  
LinkedIn. Moesten we niet een speciaal platform bouwen?’

‘

‘Midden in de nacht werd ik wakker:  
      we gaan dat platform  
                     gewoon bouwen’ 

Lees het uitgebreide interview op TUDelft.nl/stories
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Antonios Kouzelis
What do you do when the coronavirus crisis brings your student project to a halt?  
For Eco-Runner Team Manager Antonios Kouzelis it was an easy decision:  
arrange an alternative! Besides which he and two friends also set up the website  
kiezeninquarantaine.nl (choosing while in quarantine), just like that. 

TU Delft students and the Eco-Runner Team have been 
participating in the annual Shell Eco-marathon since 
2005. This is a competition centred on energy efficien-
cy, not speed,’ we hear from Antonios Kouzelis, Team 

Manager of the Eco-Runner student team for the past academic 
year.
 
Coronavirus
'And then coronavirus broke loose. At the time of the initial corona-
virus outbreak in China, the team had already had a few discus-
sions; what would happen if the crisis spread to the Netherlands? 
And what would we do if the D:DREAM Hall were closed? We had 
already decided to try and find another location; after all, we had a 
responsibility toward our sponsors. In the meantime, coronavirus 
was creeping steadily closer. It reached the southern provinces, 
and suddenly we received word that the D:DREAM Hall would be 
closing.’ 
‘It was then that we got word from Shell that the competition had 
been cancelled. This was rather a blow to us. I had to go back to 
the sponsors to explain that Eco-Runner X would not be partici-
pating in the Eco-marathon. We decided that we would give them 
something after all, and, in July, we succeeded magnificently.’

Intermezzo
Before that, there was an interesting little intermezzo for Kouzelis. 
‘In the period around the end of March, beginning of April, I spent 
most of my time at home. The new situation meant that I had time 
on my hands. I sent out status updates, but not much more than 
that.’
‘A friend of mine, Joost, who was also a member of the Eco-Run-
ner team, phoned to ask whether I might have something he could 
work on. I knew he had surplus energy. Not long afterwards, I saw 
the first posts by students offering to help prospective students 
with their study choice. After all, the usual channels were not 
open to them due to the coronavirus crisis. I also noticed posts by 
friends and family, on LinkedIn for example, offering assistance 
to prospective students: ‘If you have questions about a particular 
degree programme, ask me.’
‘A housemate of mine, Pieter, came to me one evening and asked 
whether I had noticed the phenomenon. He had noticed that 
everyone wanted to help, but the fact was that you do not reach 
prospective students through LinkedIn. Wouldn’t it be a good idea 
if we built a platform specifically for this?’

‘

‘I woke up in the middle of the 
        night and just knew:  
     we would build this platform’

Read the full interview at TUDelft.nl/stories
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Anteneh Tesfaye Tola
Toen Covid-19 toesloeg, maakte Anteneh Tesfaye Tola zich zorgen over zijn familie en 
vrienden in Ethiopië. Met steun van het Delft Global Initiative was hij in staat om zijn 
promotieonderzoek tijdelijk te onderbreken om zich te focussen op het ontwikkelen van 
richtlijnen voor het opzetten van medische noodvoorzieningen in Ethiopië. Op die manier 
was hij in staat om zijn land op afstand te helpen.

Aan het begin van 2020 was Anteneh Tola hard bezig 
om zijn promotieonderzoek naar het urbanisatie-
tempo en huisvesting op het zuidelijk halfrond af 
te ronden. Toen bereikte het coronavirus Europa. 

‘Hier kregen we te maken met voorschriften en adviezen over hoe 
we met het virus om moesten gaan, maar in Ethiopië waren de 
meeste mensen zich er nog niet eens van bewust. Daarom begon 
ik mensen via social media en telefonisch te waarschuwen. Als  
lid van de Association of Ethiopian Architects (AEA) zocht ik ook 
contact met mijn collega’s in Addis Abeba. Toen waren we best 
wel in paniek en waren we bang dat er miljoenen doden zouden 
vallen. Als je keek naar wat er aan de hand was in landen als  
China, Spanje, Italië en de VS, kon je alleen maar het ergste 
vrezen’, herinnert hij zich.

‘We bedachten dat het een goed idee zou zijn om richtlijnen op  
te stellen voor het opzetten van medische noodvoorzieningen 
in Ethiopië, iets waar het ministerie van volksgezondheid op dat 
moment ook mee bezig was.’ Door op zoek te gaan naar bestaan-
de richtlijnen van de WHO en andere organisaties en contact te 
leggen met medici en architecten sprokkelde Tola alle (online) 
hulp die hij kon krijgen bij elkaar. ‘Omdat mensen zich zorgen 
maakten en wilden helpen, konden we via crowdsourcing profes-
sionele ondersteuning van over de hele wereld inschakelen. De 

kaderleden binnen de AEA zorgden er ook voor dat we in contact 
stonden met lokale ambtenaren, zodat die op de hoogte bleven en 
vertrouwen zouden krijgen in wat we aan het doen waren.’ Samen 
met een aantal collega-architecten verwerkte Tola alle informatie 
in documenten met duidelijke tekeningen en technische uitleg, en 
maakte ze voor iedereen toegankelijk. ‘Aan bod kwamen onder 
meer onderwerpen als wat te doen met aankomstpunten zoals 
luchthavens, het organiseren van test-, behandel- en quarantaine-
faciliteiten, en het beheersen van mobiliteit binnen steden – en dat 
allemaal in de Ethiopische context.’

Positieve bijval
Het initiatief kon rekenen op positieve bijval. ‘Onze aanbevelingen 
werden overgenomen door het Ethiopische ministerie van volks- 
gezondheid en worden nu in de praktijk gebruikt. Ze zijn ook  
beschikbaar gemaakt via de website van de International Union  
of Architects, en we kregen complimenten van onder meer het  
American Institute of Architects. Daarnaast werden we benaderd 
door professionals uit andere landen zoals Zambia, die de infor-
matie aan hun situatie hebben aangepast.’ De methodologie die 
ze ontwikkelden om deze praktische richtlijnen voor medische 
noodvoorzieningen op te stellen, fungeert inmiddels als werkmodel 
voor het organiseren van andere voorzieningen, zoals markten en 
scholen.

‘Via crowdsourcing konden we professionele   
   hulp van over de hele wereld inschakelen’

Lees het uitgebreide interview op TUDelft.nl/stories
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Anteneh Tesfaye Tola
When Covid-19 struck, Anteneh Tesfaye Tola worried about family and friends in Ethiopia. 
Supported by the Delft Global Initiative, he was able to take some time off from his PhD  
research to focus on developing design guidelines for the setting up of emergency  
medical facilities in Ethiopia. In that way, he was able to assist his country from afar. 

At the beginning of 2020, Anteneh Tola was hard at 
work trying to finalize his PhD research on rapid 
urbanization and housing in the global South. Then 
Covid-19 reached Europe. ‘Over here we were  

getting guidelines and regulations on how to deal with Covid, but in 
Ethiopia most people were not aware of the virus yet. So I started 
warning people through social media and phone calls. As a mem-
ber of the Association of Ethiopian Architects (AEA), I also reached 
out to colleagues in Addis Ababa. Back then, we were in a bit of 
a panic, fearing that there would be millions of victims. Looking at 
what was happening in countries like China, Spain, Italy and the 
US, you could only imagine the worst’, he remembers. 

‘We reckoned it would be a good idea to prepare guidelines on 
how to set up emergency medical facilities in Ethiopia, something 
the Ministry of Health was also trying to figure out at that point.’ 
Tola mustered all the (online) help he could get, collecting existing 
guidelines from the WHO and other organisations, and getting in 
touch with medical professionals and architects. ‘People were  
concerned and wanted to help, so we were able to crowdsource 
professional assistance from across the world. The executives 
at AEA also made sure we kept in touch with local officials and 

updated them in the process, so they would develop trust in what 
we were doing.’ Together with a number of fellow architects, he 
converted all the information into documents with clear drawings 
and technical explanations, and made them publicly available. 
‘We covered subjects like how to deal with entry points such as 
airports, how to organise facilities for testing, treatment and  
quarantine, and how to deal with mobility across cities – all this  
in the context of Ethiopia.’ 

Widespread approval
The initiative was met with widespread approval. ‘Our recommen-
dations were accepted by the Ethiopian Ministry of Health and are 
now in use. They were also made available through the website of 
the International Union of Architects, and we were commended for 
them by the American Institute of Architects, among others.  
Moreover, we were approached by professionals from other 
countries e.g. Zambia, who have adapted the information to their 
situation.’ The methodology developed to prepare these how-to 
guidelines for medical emergency facilities, has since been adop-
ted as a working model for the organisation of other functions, 
such as markets and schools. 

‘We were able to crowdsource professional     
 assistance from across the world’

Read the full interview at TUDelft.nl/stories
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Sofia Dopper
Een online vak ontwikkelen duurt normaal gesproken zo’n negen maanden. Toen dus half maart 
ál het onderwijs online moest, ging de afdeling Teaching & Learning Services vol aan de bak.  
Coördinator Learning Developers Sofia Dopper kijkt terug op een hectische periode, die toch  
ook voldoening schonk. 

Z e kan zich die bewuste vrijdag de 13e nog goed 
herinneren: ‘Ik weet nog dat ik mijn team adviseerde 
om hun laptops niet in een kluisje te leggen, maar mee 
naar huis te nemen. We zijn sindsdien niet meer terug 

geweest’, vertelt Sofia Dopper.  
‘We hebben in allerijl een website voor docenten opgezet: Remote 
Teaching and Learning. Daar verzamelden we zoveel mogelijk 
informatie, denk aan zaken als een stappenplan om over te gaan 
op afstandsonderwijs. In het begin was het gewoon roeien met 
de riemen die je hebt. Of het allemaal even goed online onderwijs 
was? Waarschijnlijk niet, maar het doel was dat het onderwijs dóór 
kon gaan. We hadden toen als TU Delft de middelen ook nog niet. 
Het was zoeken voor docenten wat ze konden gebruiken en dat 
zorgde voor een wildgroei aan tools. Dat was ook niet erg, vind ik, 
docenten moesten vooral iets kiezen waarmee ze uit de voeten 
konden en zich vertrouwd mee voelden. Later werd dat beter 
gereguleerd. Er werden nieuwe tools aangeschaft en er kwam een 
werkgroep die adviezen gaf over bijvoorbeeld privacy. Sommige 
software zou gewoon data van studenten kunnen verkopen, dat wil 
je natuurlijk echt niet.’

Snel reageren
‘In het begin hebben we ons vooral toegelegd op informatie- 
voorziening. Het supportteam van Vera Schepens doet de  

eerstelijnssupport voor Brighspace en onderwijs tools. Zij hebben 
die eerste weken heel veel uren gedraaid om vragen van docenten 
te beantwoorden, ook in de weekenden werkte de helpdesk door.’ 
Ook de SOC-mailbox van de Learning Developers stond niet stil. 
SOC staat voor Snel Onderwijs Consult, maar de reactiesnelheid 
werd nog eens flink opgeschroefd. ‘Docenten konden al bij ons 
terecht om te sparren over onderwijsontwikkeling, maar nu konden 
we niet zeggen: daar komen we over een paar dagen op terug. 
Docenten zaten in de stress en moesten snel iets regelen. Dus 
probeerden we meteen te antwoorden als er een vraag binnen-
kwam. Ik had een schema gemaakt, zodat er elke dag drie learning 
developers beschikbaar waren. Op die manier hebben we heel wat 
individuele docenten van advies kunnen voorzien.’ 

Docenten zaten met allerlei vragen. ‘Hoe kan ik 300 studenten in 
groepjes laten samenwerken in break-out rooms in Zoom? Hoe kan 
ik een tentamen op afstand veilig en zonder fraude afnemen? Hoe 
houd ik mijn studenten betrokken? Sommige docenten vonden hun 
werk ook helemaal niet leuk meer, ze konden niet meer doen waar 
ze goed in waren. Dat was best heftig’ Toch focust ze liever op de 
positieve kanten. ‘Ik heb zelf het gevoel dat we docenten heel goed 
hebben kunnen ondersteunen, in een periode die heel zwaar voor 
hen is geweest.’

‘Toen het stof was neergedaald,  
             kwam de kwaliteit aan bod’

Lees het uitgebreide interview op TUDelft.nl/stories
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Sofia Dopper
Developing an online course normally takes about nine months. So when all education 
had to be provided online in mid-March, Teaching & Learning Services had to pull out 
all the stops. Learning Developers coordinator Sofia Dopper reflects on a hectic period, 
which also gave satisfaction. 

She clearly recalls that particular Friday the 13th: ‘I re-
member advising my team not to put their laptops in their 
lockers, but to take them home. We haven’t been back 
since', Sofia Dopper says. 

‘We rushed to set up a website for lecturers: Remote Teaching and 
Learning. There we gathered as much information as possible, 
such as a step-by-step plan to switch to distance learning. At first, it 
was just making do with what you had. Was it all good online edu-
cation? Probably not, but the aim was to enable education to con-
tinue. TU Delft didn’t have all the necessary resources yet at that 
time. Teachers had to figure out what they could use themselves, 
which led to a proliferation of tools. That didn’t matter. Teachers 
needed to find what worked for them and what they felt comfortable 
using. This was arranged better later on. New tools were purcha-
sed and a working group was set up to give advice on matters like 
privacy. Some software simply sells your students’ data, which is 
something you really don’t want.’

Rapid response
‘At first, our focus was mainly on the provision of information. Vera 
Schepens’ support team provides first-line support for Brightspace 
and educational tools. During the first few weeks, they spent many 

hours answering questions from lecturers, and the help desk 
stayed open on weekends too.’ The SOC mailbox of the Learning 
Developers was never empty either. SOC stands for ‘Rapid Edu-
cational Consultation’ (Snel Onderwijs Consult), but the response 
speed was increased even more. ‘Lecturers could already come 
to us to talk about educational development, but now we could 
no longer say: we’ll get back to you in a few days. Lecturers were 
under stress and had to make arrangements quickly. So we tried to 
respond as soon as a question was received. I had made a sche-
dule to ensure that three learning developers were available every 
day. This enabled us to provide advice to many individual lecturers.’ 

Lecturers had all sorts of questions. ‘How can I have 300 students 
work together in groups in breakout rooms in Zoom? How can I 
administer an exam online safely and without fraud? How can I 
keep my students engaged? Some lecturers didn’t enjoy their work 
at all any more, as they were no longer able to do what they were 
good at. That wasn’t easy.’ Nevertheless, she prefers to focus on 
the positive aspects. ‘Personally, I feel that we have been able to 
support lecturers very well, in a period that has been very difficult 
for them.’

‘Once the dust had settled, it was  
   time to focus on quality’

Read the full interview at TUDelft.nl/stories
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Caspar Chorus
Wat voor morele keuzes maken we in de coronatijd en waarom? Onderzoeker  
Caspar Chorus over taboes, morele slaapliedjes en misvattingen over het fundament  
onder ons gedrag.

Snel na het begin van de coronacrisis, zat ik net als veel 
collega’s al na te denken over wat wij als onderzoekers 
zouden kunnen bijdragen. Maar het was tegelijk ook 
een heel drukke tijd als afdelingsvoorzitter. Kon ik een 

deel van dat werk wel inruilen voor spoedonderzoek? Toen mailde 
collega Niek Mouter me met de boodschap: we moeten iets doen 
en het moet ook snel. Ik heb me door hem laten overhalen en daar 
ben ik nog steeds heel blij mee’, zegt hoogleraar choice behavior 
modelling Caspar Chorus over die eerste periode.
‘Ons onderzoek is al in maart en april opgezet en uitgevoerd, 
mede door de snelle steun van het COVID-19 Response Fund van 
de TU Delft. We wilden met keuze-experimenten de voorkeuren 
van de bevolking in kaart brengen voor verschillende lockdown- 
varianten, met speciale aandacht voor de morele afwegingen die 
daarbij een rol spelen.’ 
‘Ik vond het wel spannend allemaal. Zeker omdat er bepaalde 
cijfers uit zouden kunnen komen, die heel gemakkelijk een eigen 
leven kunnen gaan leiden. In ons geval bijvoorbeeld over de vraag 
hoeveel geld de Nederlandse samenleving bereid is om op te 
offeren om een leven te redden.’

Diepliggende overtuigingen
Een van de onderwerpen die Chorus onderzoekt, ook vóór corona, 
is de connectie tussen iemands morele overtuigingen en zijn 
uiteindelijke morele keuzes en gedrag. De hoofdconclusie is dat 
die link helemaal niet zo sterk is als we geneigd zijn te denken. 
‘Wij zijn in het door de ERC gesponsorde BEHAVE-programma al 
langer bezig met onderzoek naar de determinanten van (morele) 
keuzes. Zijn dat hele praktische zaken of zijn dat diepliggende ver-
langens en morele motivaties? Het is in de sociale wetenschappen 
gemeengoed om te denken dat het dat laatste is, dat mensen uit 
basale waarden hun keuzes maken.’
‘Maar zoals vaker geldt ook hier dat dingen die heel logisch 
klinken, uiteindelijk niet waar blijken te zijn. Maarten Kroesen en ik 
tonen namelijk aan dat het eerder andersom werkt, namelijk dat je 
keuzes je waarden vormen. Een voorbeeld uit de wereld van mo-
biliteit: als je een keer om een bepaalde reden de fiets pakt, dan 
vormt dat je attitude ten aanzien van fietsen als transportmethode. 
Als je het gedag van mensen trackt met de juiste statistische 
technieken, dan zie je dat heel duidelijk. Met dat inzicht hebben 
we wetenschappelijk de knuppel behoorlijk in het hoenderhoek 
gegooid.’ 

‘

‘Je praktische keuzes vormen  
              je morele waarden,  
     niet andersom’

Lees het uitgebreide interview op TUDelft.nl/stories
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Caspar Chorus
What moral choices do we make during the coronavirus crisis and why? Researcher  
Caspar Chorus discusses taboos, moral lullabies and misconceptions about the  
foundations of our behaviour.

V ery soon after the start of the coronavirus crisis, like 
many of my colleagues I found myself pondering 
what contribution we as researchers could make. 
At the same time, it was a very busy time for me as 

Departmental Director. I would have to reassign some of this work 
if I wanted to conduct emergency research. Then my colleague 
Niek Mouter sent me an email: we needed to do something and do 
it soon. I was persuaded by his call to arms, something I am still 
very glad about', Professor of Choice Behaviour Modelling Caspar 
Chorus says about that initial period.
‘We managed to get our research set up and done in March and 
April, thanks in part to support we received from the TU Delft 
COVID-19 Response Fund. We wanted to use choice experiments 
to map the population’s preferences in respect of various varieties 
of lockdown, paying special attention to the moral considerations 
that play a role.’
‘I did find it all rather suspenseful, especially since certain of our 
results could easily take on a life of their own. In our case, for 
example, relating to the question as to how much money Dutch 
society was prepared to sacrifice to save a life.’

Deep-rooted beliefs
One of the subjects Chorus is investigating, and was investigating 
before the coronavirus crisis struck, is the connection between 
someone’s moral beliefs and ultimately their moral choices and 
behaviour. The major conclusion is that this link is not as strong as 
we are inclined to think. ‘In the BEHAVE Programme, sponsored 
by the ERC, we have been investigating the determinants of moral 
choices for a while now. Are these practical matters or deeper- 
rooted yearnings and moral motivations? The idea that the latter  
is true, that people make choices based on fundamental values,  
is generally accepted in social science.’
‘However, as is often the case, here too things that seem logical 
are not ultimately true. Maarten Kroesen and I show that the con-
verse is rather true, in other words, the choices you make shape 
your values. To give an example from the world of mobility: if on 
occasion, for whatever reason, you grab your bike to go some-
where, this fact shapes your attitude toward cycling as a form of 
transport. Tracking people’s behaviour with the appropriate statisti-
cal techniques shows this clearly. This insight of ours has really set 
the scholarly cat among the pigeons.’

‘

‘It’s the practical choices you  
      make that shape your  
   moral values, not the other way round’

Read the full interview at TUDelft.nl/stories
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Jaap Harlaar
Professor Jaap Harlaar (3mE) had 25 studenten zonder stageplek, maar zag ook een tekort 
aan beademingsapparatuur opdoemen. Eén plus één werd OperationAIR, een toonbeeld 
van supersnelle medische innovatie.

Op 12 maart moest professor Jaap Harlaar zijn 25 
masterstudenten het vervelende bericht sturen dat 
hun stage niet doorging. ‘De ziekenhuizen waren 
zich aan het voorbereiden op de eerste coronagolf 

en moesten zich daar noodgedwongen op concentreren’, vertelt 
de hoogleraar Clinical Biomechatronics. ‘Diezelfde dag had ik een 
nieuwsflits uit Bergamo gezien, waar verpleegkundigen moesten 
besluiten wie er wel of niet aan de beademing mocht, omdat  
ze apparatuur te kort kwamen. Het was verschrikkelijk om die  
professionals te horen die hun werk niet goed konden uitvoeren.’ 

Schrikbeeld
Hetzelfde schrikbeeld stond Nederland voor ogen, maar als iemand 
daar iets aan kon doen, waren het wel klinisch technologen in spe, 
dacht Harlaar, directeur van de bacheloropleiding Klinische Techno-
logie en de masteropleiding Technical Medicine. ‘Konden wij met 
onze studenten geen noodbeademingsapparaat voor corona- 
patiënten maken? Ik ben eens in mijn medische netwerk rond gaan 
bellen en het idee werd met open armen ontvangen.’ Diezelfde 
avond stuurden hij zijn studenten nóg een mail: of ze wilden helpen 
om gezamenlijk een alternatief beademingsapparaat te ontwikkelen. 
‘Na een onrustige nacht dacht ik: we gaan het gewoon doen, ik 
vergeef het mezelf nooit als ik dit idee terzijde schuif.’ Zo dachten 
zijn studenten er ook over: ‘Ik kreeg zoveel enthousiaste reacties. 
Dat weekend hebben we de eerste plannen gemaakt, en op  
maandag was de kick-off.’ OperationAIR was een feit. 

Zo’n vijftig studenten uit verschillende opleidingen zouden zich 
in totaal bij het project aansluiten. Zij bogen zich in groepjes over 
alle aspecten die bij de ontwikkeling kwamen kijken, van ontwerp 
tot productieplanning tot communicatie. ‘We hadden expertise uit 
allerlei hoeken nodig, dus het werd een beetje zwaan-kleef-aan’, 
zegt Harlaar. Hij werd aangenaam verrast door het zelforganiserend 
vermogen van de studenten. ‘Ze deelden werkgroepen in, kozen 
een communicatieplatform, nodigden docenten uit om hun kennis 
te delen. Het was fantastisch om te zien.’ 

Werkend apparaat
‘Zelf heb ik me zo min mogelijk met de inhoud bemoeid, maar 
vooral met het proces en geprobeerd drie stappen vooruit te 
denken en waar nodig mijn netwerk aan te spreken. Heel veel 
kwam dus vanuit de studenten zelf. Ze maakten het ontwerp en 
het prototype, de hard- en software, bedachten een productiepro-
ces, verdiepten zich in het veiligheidssysteem en produceerden 
documentatie voor de toelating, ze bereidden online trainingen en 
supportmodellen voor enz.’ En zo was er binnen drie weken een 
werkend apparaat, de AIRone. ‘De twee weken daarna hebben we 
het op aanwijzingen van clinici verder geperfectioneerd, maar het 
basisapparaat functioneerde uitstekend en dat was een enorme 
prestatie. We hebben laten zien dat we zoiets kunnen als de nood 
aan de man is, als TU Delft en als Nederland.’ 

‘Het waren zware maanden,       
       maar wel topmaanden’

Lees het uitgebreide interview op TUDelft.nl/stories
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Jaap Harlaar
Professor Jaap Harlaar (3mE) had 25 students with no internships to go to but also saw  
a looming shortage of ventilators. Combining the two brought about OperationAIR, a  
textbook example of fast-track medical innovation.

On 12 March, Jaap Harlaar had to break the news to 
his 25 Master's students that their internships would 
not be happening. ‘The hospitals were preparing for 
the first wave of coronavirus and were forced to focus 

on that’, explains the professor in Clinical Biomechatronics. ‘That 
same day, I’d seen breaking news from Bergamo, where nurses 
were having to decide who could have access to a ventilator,  
because the equipment was in short supply. It was horrifying  
hearing professionals unable to do their work properly.’ 

Looming threat
The Netherlands was facing the same threat, but if anyone could 
do something about it, then it was definitely future clinical techno-
logists, thought Harlaar, director of the Bachelor's degree program-
me in Clinical Technology and the Master's degree programme 
in Technical Medicine. ‘Wouldn’t it be possible for us to make 
emergency ventilators for Covid-19 patients with our students?  
I immediately started ringing around my medical network and the 
idea was embraced with open arms.’ That same evening, he sent 
his students another email, asking if they wanted to help work on 
the development of an alternative ventilator. ‘After a restless night, 
I thought: let’s do it, I’ll never forgive myself if I don’t go ahead 
with this idea.’ His students were thinking the same: ‘I got so many 
enthusiastic responses. Over the weekend, we put the first plans 
together and the project kicked off on Monday.’ OperationAIR was 
a reality. 

Around fifty students from different programmes joined the project. 
In groups, they focused on every aspect involved in the develop-
ment, from design through to production planning and communi-
cation. ‘We needed expertise from all areas, so it was pretty much 
a case of everyone joining in’, says Harlaar. He was pleasantly 
surprised by the students’ ability to self-organise. ‘They allocated 
working groups, chose a communication platform and invited 
lecturers to share their knowledge. It was a joy to behold.’ 

Working ventilator
‘Personally, I involved myself as little as possible in the content,  
focusing mainly on the process and trying to think three steps 
ahead and call on my network where necessary. The students took 
a lot of the initiative themselves. They developed the design and 
prototype, the hardware and software, devised a production 
process, got to grips with the safety system and produced 
documentation for approval purposes, prepared online training 
courses and support models, etc.’ As a result, there was a working 
ventilator, the AIRone, in the space of just three weeks. ‘In the next 
two weeks, we did some fine-tuning on the advice of clinicians, 
but the basic ventilator worked extremely well, which was a huge 
achievement. We showed that, when worse comes to worst,  
TU Delft and the Netherlands can pull it out of the bag.’ 

‘They were difficult months,    
     but also some of the best’

Read the full interview at TUDelft.nl/stories
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Michiel Schuurman
Midden in het semester omschakelen op onlineonderwijs was voor niemand makkelijk, 
maar hoe doe je dat voor een vak waarin maken en testen centraal staan? Docent Michiel 
Schuurman greep het aan als een kans om het productieproces te innoveren. 

Het is een van de weinige vakken tijdens je studie 
Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek waarbij je écht 
wat met je handen maakt. We bouwen testmodellen, 
we vliegen ermee, we maken er één stuk’, vertelt 

Michiel Schuurman, Universitair Docent bij LR. Hij heeft het over 
Design and Construction, een verplicht vak voor eerstejaarsstu-
denten in de bachelor. Onder normale omstandigheden is het al 
een uitdaging om het vak in goede banen te leiden voor de meer 
dan 400 studenten. Dat doet Schuurman met de hulp van twintig 
Teaching Assistant (TA’s), ouderejaars die de groepjes van telkens 
tien deelnemers begeleiden tijdens werkcolleges en practica. 
Dit jaar was alles anders. ‘In de eerste helft van het vak bouwen 
en testen de studenten een compressiepaneel van een raket. Toen 
in de loop van Q3 alles online moest, waren ze net klaar met het 
bouwen daarvan. We hebben de testen daarom noodgedwongen 
maar zelf uitgevoerd en gefilmd, zodat de studenten op basis van 
de video en de testdata hun projectrapport konden schrijven’, 
vertelt Schuurman. Die panelen zijn echter een voorproefje van de 
groter vliegtuigvleugel die ze vervolgens in Q4 gaan maken. En 
die vliegtuigvleugels, die uit twee “wingboxen” bestaan, moesten 
allemaal nog gemaakt worden.’

Manufacturing nieuwe stijl
Toevallig was Schuurman achter de schermen al bezig met het 
aanpassen van het vak. ‘Onder de radar ben ik met mijn TA’s altijd 
wel bezig met het uitproberen van nieuwe dingen. We hadden al 
bedacht om over te stappen op manufacturing nieuwe stijl, met 
behulp van robots. We hebben de opdracht zo herschreven dat 
studenten hun vleugeldelen op afstand digitaal konden uitsnij-
den met de productierobot in de Vliegtuighal. Dan hoefden wij 
ze alleen nog maar in elkaar te zetten, dat scheelde een hoop 
werk. KUKA, het bedrijf achter de robot, was bereid ons de ruim 
400 licenties voor de officiële software te geven. Er is wel gratis 
software, maar die is minder fancy. Het was leuk dat we in die rare 
tijd zoveel bijstand kregen van een bedrijf.’ 

Was het vak daarmee gered, het vergde wel een behoorlijke 
inspanning van Schuurman en zijn team. ‘Iedereen klaagt over 
online lesgeven, maar dit was andere koek. Ik moest voor 400 stu-
denten data creëren waarmee ze verder konden. Ik maakte hele 
lange dagen op de faculteit, en ’s avonds moest ik dan nog al het 
werk eromheen doen.’ De telkens wijzigende overheidsmaatrege-
len hielpen ook niet. ‘Op een gegeven moment mocht je nog maar 
met maximaal twee mensen bij elkaar komen die niet uit hetzelfde 
huishouden waren. Ik had het geluk dat ik drie TA’s uit hetzelfde 
huis had om te testen.’ 

‘

‘Grote problemen behapbaar  
              maken en oplossen: dat is  
   wat we doen als ingenieurs’

Lees het uitgebreide interview op TUDelft.nl/stories
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Michiel Schuurman
Switching to online education in the middle of the semester wasn’t easy for anyone, but 
how do you do that for a course in which building and testing are so important? Lecturer 
Michiel Schuurman took it as an opportunity to innovate the production process. 

It’s one of the few courses in the Aerospace Engineering 
programme in which you really make something with your 
hands. We build test models, we fly with them, and we break 
one', says Michiel Schuurman, Assistant Professor in AE. 

He’s talking about Design and Construction, a compulsory course 
for first-year Bachelor’s students. Under normal circumstances, it 
is already a challenge to ensure that the course runs smoothly for 
over 400 students. Schuurman does this with the help of twenty 
Teaching Assistants (TAs), senior students who supervise the 
groups of ten participants each during tutorials and laboratory 
courses. 
But this year everything was different. ‘In the first half of the cour-
se, students build and test a compression panel for a rocket. They 
had just finished building it when everything had to go online in 
Q3. We were therefore forced to carry out the tests ourselves and 
filmed them so that the students could write their project reports 
on the basis of the video and the test data', Schuurman explains. 
However, these panels are a taster for the much larger aircraft 
wing which they then build in Q4. And those aircraft wings, which 
consist of two wingboxes, all still had to be made.’

New-style manufacturing
As it happens, Schuurman was already working on making chan-
ges to the course behind the scenes. ‘Under the radar I'm always 
busy trying out new things with my TAs. We had already thought 
of switching to new-style manufacturing, using robots. We rewrote 
the assignment so that students could cut out the parts of their 
wings remotely and digitally with the production robot in the Aerop-
lane Hall. Then all we had to do was assemble them, which saved 
a lot of work. KUKA, the company behind the robot, was willing to 
give us more than 400 licences for the official software. There is 
free software available, but it’s not as fancy. It was great to get that 
kind of support from a company in these strange times.’ 

While this saved the course, it did require a huge effort from 
Schuurman and his team. ‘Everyone complains about teaching 
online, but this was a different story altogether. I had to create 
data for 400 students to move forward with their projects. I spent 
very long days at the Faculty, and then I still had to do all the work 
around it in the evening.’ The constantly changing government 
measures did not help either. ‘At one point you weren’t allowed to 
be with more than two people who were not from the same house-
hold. Fortunately for me, I had three TAs who lived in the same 
house and were able to carry out tests.’

‘Making big problems manageable     
        and solving them: that’s what  
   we do as engineers’

Read the full interview at TUDelft.nl/stories

‘
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Serge Hoogendoorn
Distinguished Professor Smart Urban Mobility Serge Hoogendoorn droomde al jaren van een 
sensornetwerk voor onderzoek naar verkeersstromen. Dat het op de Delftse campus zelf zou 
komen, kwam niet in die droom voor. Een typisch geval van “never waste a good crisis”. 

Het Campus Mobility Dashboard (CMD) verschaft 
inzicht in de drukte op de campus. ‘Behalve de drukte 
op de verschillende bushaltes en op een aantal 
hotspots op de campus, meten we de drukte op de 

fietspaden, de locaties van alle bussen en treinen, de drukte op 
de belangrijkste autowegen, hoeveel mensen er in gebouwen zijn, 
enz.’, vertelt Serge Hoogendoorn, Distinguished Professor Smart 
Urban Mobility. ‘Deze gegevens maken het mogelijk om belangrijke 
real-time inzichten en managementinformatie te geven die de her-
opening van de campus kunnen ondersteunen: waar is het te druk? 
Waar houden mensen zich niet aan de anderhalvemetermaatregel? 
Hoe verloopt de bezetting van de campus over de collegeperiode? 
Hebben de maatregelen die door Den Haag worden afgekondigd 
een effect op wat we op de campus zien?’

Het Campus Mobility Dashboard combineert geavanceerde sensor-
technologie met data-analyse en datavisualisatie. Het project is in 
meerdere opzichten uniek te noemen: wereldwijd is er geen univer-
siteit die zo’n goed beeld heeft van wat er op haar campus gebeurt, 
en dat conform de heersende privacyregelgeving. Dat gaat niet 
alleen over veranderingen in mobiliteitspatronen op macroniveau 
(hoeveel medewerkers werken thuis, hoeveel studenten komen 
met het OV naar de campus), maar ook over microgedrag (hoe 
gedragen voetgangers en fietsers zich in de verschillende fases 
van de crisis, houden ze voldoende afstand, treedt er gewenning 

op, hoe schaalt dit en wat leert dit ons over besmettingsrisico’s). 
Dit is belangrijk voor nu, maar er zijn ook ruimschoots mogelijkhe-
den na de pandemie. Hoogendoorn: ‘Het CMD biedt TU Delft de 
digitale infrastructuur om tal van innovaties op mobiliteitsgebied te 
ontwikkelen en te toetsen. Van het aanbieden van micromobiliteit 
op bushaltes, tot Mobility-as-a-Service, tot high-speed shuttles die 
station Delft Campus ontsluiten.’

‘Daarmee laten we als TU Delft zien hoe we iets ingrijpends als 
Covid-19 weten om te buigen naar aansprekende innovaties en 
wetenschappelijk onderzoek van internationaal topniveau. Meeden-
ken en -werken aan manieren hoe om te gaan met de pandemie 
past ook goed bij de wijze waarop ik persoonlijk met tegenslagen 
omga, namelijk altijd op zoek naar een handelingsperspectief, soms 
zelfs tegen beter weten in. Altijd op zoek naar de silver lining en 
purpose. En vaak kom je er dan ook beter uit dan dat je erin gegaan 
bent. Niet altijd, maak vaak wel. Veel collega’s – en dan met name 
de promovendi, postdocs en studenten –  hebben het moeilijk in 
deze periode. Ik hoop dat door hen te betrekken bij initiatieven als 
deze, door het bieden van handelingsperspectief, medewerkers niet 
alleen kunnen bijdragen aan het oplossen van concrete problemen, 
maar zich ook minder machteloos voelen en zo misschien iets 
makkelijker met de situatie kunnen omgaan. Het is geen panacee 
natuurlijk, maar alle beetjes helpen.’

‘

‘Hiermee laten we zien hoe we iets ingrijpends  
  als Covid-19 weten om te buigen naar  
      wetenschappelijk onderzoek van topniveau’

Lees het uitgebreide interview op TUDelft.nl/stories
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Serge Hoogendoorn
For years, Distinguished Professor Smart Urban Mobility Serge Hoogendoorn had been 
dreaming of a sensor network for research into traffic flows. The fact that it would happen on 
the TU Delft campus was never part of the dream. A perfect case of “never waste a good crisis”.

The Campus Mobility Dashboard (CMD) provides an 
insight into crowding on campus. ‘As well as crow-
ding at different bus stops and various hotspots on 
campus, we’re also measuring how busy it is on cycle 

paths, the location of all buses and trains, congestion on the most 
important roads, how many people are in buildings, etc.’ says 
Distinguished Professor Smart Urban Mobility Serge Hoogen-
doorn.  ‘These data make it possible to provide important real-time 
insights and management information that can support the reope-
ning of campus: where are the busy areas? Where are people not 
social distancing? During the lecture period, what course does 
campus occupancy take? Are the measures announced in The 
Hague having an impact on what we can see on campus?’

The Campus Mobility Dashboard combines advanced sensor 
technology with data analysis and visualisation. It is a unique 
project in several respects: worldwide, there is no other university 
with such a clear picture of what’s happening on campus and yet 
it is still in line with relevant privacy regulations. It’s not just about 
changes in mobility patterns at macro-level (how many staff are 
working from home, how many students come to campus by public 
transport?) but also micro-behaviour (how do pedestrians and 
cyclists behave in different phases of the crisis, are they keeping 
sufficient distance, is habituation occurring, how does this scale 

up and what does it teach us about infection risks?). Of course, 
all of this is important now, but it also has plenty of potential after 
the pandemic. Hoogendoorn: ‘The CMD offers TU Delft the digital 
infrastructure to develop and test countless innovations in the field 
of mobility. From offering micro-mobility at bus stops, to Mobili-
ty-as-a-Service, to high-speed shuttles that provide access to Delft 
Campus station.’

‘TU Delft is demonstrating how we can take something as dra-
matic as Covid-19 and use it to develop appealing innovations 
and world-class scientific research. Putting your heads together 
and working on ways of dealing with the pandemic also nicely 
reflects the way that I personally deal with setbacks, always trying 
to find a framework for action, occasionally against my better 
judgement. Always in search of a silver lining and a purpose. And 
often you emerge in a better place than you were at the start. Not 
always, but often. Many colleagues – especially PhD candidates, 
post-docs and students – have been struggling during this period. 
I hope that involving them in initiatives like this, offering them a 
framework for action, enables staff not only to contribute to solving 
concrete problems, but also makes them feel less powerless and 
maybe even slightly better able to deal with the situation. It’s not a 
panacea, but every little helps.’

‘

‘We are showing how we can take something as  
  dramatic as Covid-19 and use it to develop  
    world-class scientific research’

Read the full interview at TUDelft.nl/stories
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Claire Wyman
Toen de labs van de TU Delft en het Erasmus MC op die bijzondere dag in maart werden gesloten, 
konden veel van de 60 studenten in de gezamenlijke opleiding nanobiologie niet meer verder met 
hun afstudeerprojecten voor de bachelor. Opleidingsdirecteur professor Claire Wyman moest een 
oplossing bedenken. En daarmee was het Corona Research Super Project geboren. 

I k moest een manier vinden om deze studenten met zo weinig 
mogelijk studievertraging te kunnen laten doorwerken’, 
vertelt professor Claire Wyman. ‘Niet alle studenten werden 
getroffen. Onze opleiding heeft een sterke wis- en natuurkun-

dige basis, dus studenten die bezig waren met meer theoretische 
projecten konden ook zonder toegang tot het lab doorwerken. Maar 
de meerderheid had gekozen voor experimenteel onderzoek en 
had een alternatief nodig.’ Hoewel de situatie Wyman frustreerde, 
vond ze het ook boeiend. ‘Voor mij als wetenschapper die funda-
menteel gezondheidsonderzoek doet, bleek de coronapandemie 
een fascinerende gebeurtenis. Hier was een nieuw virus, waarop 
mensen reageerden op een manier die de medische wetenschap 
niet begreep. De moleculaire details werden bijzonder snel be-
schreven en al die interessante informatie werd gepubliceerd, maar 
ik had geen tijd om ernaar te kijken, omdat ik het te druk had met 
de reorganisatie van het onderwijs.’

Was het mogelijk om van de nood een deugd te maken? ‘Tijdens 
de bacheloropleiding hadden onze studenten kennis opgedaan 
waarmee ze veel van het nieuwe onderzoek naar het corona- 
virus konden begrijpen. Doordat de opleiding een combinatie biedt 
van nanobiologie, wis- en natuurkunde, wiskundige modellering, 
biofysica en moleculaire biologie waren ze in staat om verschillende 
aspecten van de pandemie te analyseren. Daarom kwamen we 
tijdens een teamoverleg met het plan om onze studenten voor te 

stellen om projecten over de zich ontvouwende gezondheidscrisis 
te doen op basis van literatuuronderzoek of theorie. Dat zouden 
niet-vastomlijnde groepsprojecten zijn, waarbij de studenten een 
probleem krijgen om op te lossen, maar ze niet verteld wordt wat 
ze moeten doen.’

‘De studenten hebben hun eigen onderzoeksvragen opgesteld. Ze 
kwamen online als groep bij elkaar, overlegden met hun begelei-
ders en hielden Zoom-vergaderingen met andere groepen. Elke 
groep heeft zijn werk geformaliseerd in een verslag. Zo schreef 
een groep bijvoorbeeld op basis van literatuuronderzoek een artikel 
over de medicijnen die op dat moment werden gebruikt. Een an-
dere groep beschreef hulpmiddelen waarmee gedrag kan worden 
beïnvloed. Ze kwamen met het idee van een app die mensen 
motiveert om zich te houden aan de regels voor social distancing. 
Een derde groep kwam met een nieuw soort wiskundig model voor 
de verspreiding van het virus, waarbij meer parameters werden 
meegenomen dan in bestaande modellen. Momenteel werken ze 
aan de publicatie hiervan als peerreviewed artikel. Weer een ande-
re groep richtte zich op het testen. Ze onderzochten welke tests er 
werden gebruikt en bekeken vergelijkbare tests en alternatieven. 
Ze hebben hun kennis van moleculaire biologie gebruikt om te  
onderzoeken hoe die tests werkten en daar de voor- en nadelen 
van uitgezocht wat betreft snelheid, kosten en gebruiksgemak.’ 

‘

‘Dit is het soort onderwijs waar               
 studenten al jaren om vragen’

Lees het uitgebreide interview op TUDelft.nl/stories



38

Claire Wyman
When labs at TU Delft and  the Erasmus Medical Centre closed down on that faithful day in 
March, many of the 60 students in the joint nanobiology programme were locked out of their 
final Bachelor’s projects. Programme Director Professor Claire Wyman had to come up with  
a solution. Enter the Corona Research Super Project. 

As programme director, I had to figure out how these 
students were to continue with as little study delay 
as possible’, says Professor Claire Wyman. ‘Not all 
students were affected. Our programme is heavily 

rooted in maths and physics, so the students who were underta-
king more theoretical projects could continue without physical 
access to the labs, but the majority had opted to do actual 
experimental work and they needed an alternative.’ While the 
situation frustrated Wyman on one level, on another level she was 
captivated. ‘As a scientist in health-related fundamental research, 
I found the corona pandemic a fascinating event. Here you had 
this new virus with people responding to it in ways medical science 
didn’t understand. The molecular details were being described in 
an extremely rapid pace. And all of this interesting information was 
being published, but I had no time to look at it, as I was too busy 
reorganising education.’

Could a virtue be made out of necessity? ‘During the Bachelor’s 
programme our students had gained knowledge that put them 
in a really good position to understand a lot of the research that 
was coming out on the coronavirus. With the programme covering 
nanobiology, maths and physics, mathematical modelling,  
biophysics, and molecular biology, they had the skills to analyse 

different aspects of the pandemic. So, in discussion with the team, 
we came up with the plan to propose to our students that they 
would do literature or theory-based projects on the developing 
health crisis. These would be open-ended group projects, where 
students are given a challenge to solve, but are not told what to 
do.’

‘The students defined their own research questions. They met 
online as a group and had meetings with their supervisor. They 
also took part in collective Zoom meetings with other groups. Each 
group formalized their work  in a report. For example, one group 
wrote a review article of the drugs that were being used at the 
time. Another group described tools to change behaviour. They 
proposed an app to motivate people to adhere to social distancing 
measures. A third group came up with a different kind of mathema-
tical model for virus spread, taking into account more parameters 
than existing models. They are in the process of publishing this as 
a peer-reviewed article. Yet another group turned their attention 
to testing. They researched what was currently being used, and 
looked at similar tests and alternatives. They applied their know-
ledge of molecular biology to see how those tests worked and 
defined their advantages and disadvantages in terms of speed, 
cost, and ease of application.’ 

‘
‘This is the kind of  
 education students have  
                 been asking for’

Read the full interview at TUDelft.nl/stories
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Yvonne Ensink, Will Sneekes  
en Guido Hellemons
Praktisch lege gebouwen en een ijzige stilte in de gangen, maar de collega’s van  
Dienstverleningscluster 3 werkten sinds de uitbraak van het coronavirus keihard door.  

100.000 m2 omvat het cluster: de faculteiten 3mE en IO, het 
CvB-kantoor, Coffee & Bikes en nog een paar locaties. ‘Wij 
voorzien in de dagelijkse dienstverlening, waaronder onder-
wijsondersteuning, schoonmaak, meubilair, verhuizingen, 

bewegwijzering, toegangs- en registratiesystemen en postbezor-
ging. Alles wat vast zit, valt onder de gebouwbeheerder, alles wat 
los zit doen wij’, vertelt Yvonne Ensink, Coördinator Dienstverlening. 

Duizenden posters en stickers
Eind februari begon dat werk wel een andere wending te nemen. 
Ensink: ‘Toen zat het virus nog vooral in China, maar we ver-
moedden al dat het hierheen zou komen. Dienstverlening en het 
procesteam Services hebben toen de koppen bij elkaar gestoken 
om alvast aan hygiënemaatregelen te werken. We konden ons de 
uitbraak van het norovirus in 2014 nog goed herinneren. We zijn 
posters met advies over handen wassen gaan ophangen in alle 
toiletten, liften en pantry’s, dan heb je het op de campus over meer 
dan 2.000 ruimtes. Er kwam alleen telkens een instructie bij, dus 
hebben we die posters vier keer moeten vervangen.’ En daar bleef 
het niet bij: ‘Er moesten desinfectiezuilen komen en later moesten 
de regels voor anderhalve meter afstand houden ingevoerd. Dat 
betekende looproutes omleggen en bewegwijzering aanpassen. 
We hebben ik weet niet hoeveel stickers geplakt.’ 

Toegang
‘Voor dit alles was het wel heel belangrijk dat wij met zijn drieën in 
de crisisteams van IO en 3mE zaten’, zegt Will Sneekes, voorman 
van het cluster. ‘Dan wisten we alles uit de eerste hand en konden 
we snel schakelen. De lijntjes waren lekker kort.’ Guido Hellemons, 
medewerker dienstverlening en BHV-coördinator: ‘Een van de 
eerste besluiten was, dat er nog maar één ingang per gebouw 
gebruikt mocht worden. Bij noodgevallen moeten de andere deuren 
natuurlijk wel open, dus het was puzzelen om het toegangssysteem 
opnieuw in te richten. Daarna moesten we mondjesmaat weer 
andere deuren toevoegen. Zo ben je voortdurend bezig met alles 
te regelen volgens de maatregelen die uit zo’n crisisteam komen.’ 
Inmiddels wordt campusbreed iedereen die een gebouw betreedt, 
geregistreerd: ‘Dat zijn belangrijke cijfers, want je mag maar met 
twintig procent studenten en medewerkers aanwezig zijn. Zo  
kunnen we aantonen dat we daar niet overheen gaan.’

Zalen aanpassen
‘Uiteindelijk moesten we ook alle ruimtes beoordelen op hoeveel 
mensen erin mochten. Daar zijn we letterlijk gewapend met  
rolmaten het gebouw voor doorgegaan om te kijken waar we  
aanpassingen moesten maken. Dat was wel een monnikenwerk’, 
zegt Ensink. ‘Je wilt ook liever aangeven wat wel mag, in plaats 
van wat niet mag. Daarom hebben we bij IO een sticker ontwikkeld 
met “Please take this seat”, dat klinkt toch wat vriendelijker.’

‘Door corona zijn we als dienstverleningsteam       
 dichter bij de faculteit komen te staan’

Lees het uitgebreide interview op TUDelft.nl/stories
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Yvonne Ensink, Will Sneekes  
en Guido Hellemons
The buildings were virtually empty and an icy silence filled the corridors, but colleagues in  
Service Cluster 3 have continued their hard work since the outbreak of coronavirus. 

The cluster covers 100,000 m2: the faculties of 3mE 
and IDE, the EB office, Coffee & Bikes and a few other 
locations. ‘We’re responsible for day-to-day services, 
such as educational support, cleaning, furniture, 

removal service, signage, access and registration systems and 
postal deliveries. Everything that’s attached is the responsibility of 
the building manager, but anything that’s not attached is our job’, 
explains Yvonne Ensink, Services Coordinator. 
 
Thousands of posters and stickers
Late February, work began to take a different turn. Ensink: ‘At the 
time, the virus was still mainly in China, but we suspected it might 
reach here. Facility management and the service team put their 
heads together to devise some hygiene measures. We remem-
bered the norovirus outbreak in 2014 all too clearly. We started 
hanging up posters with guidance on hand washing in all of the 
toilets, lifts and kitchens, more than 2,000 locations on the campus 
altogether. Instructions were continually being added, so we had 
to replace the posters four times.’ And it did not stop there. ‘There 
needed to be sanitiser units and, later, the social-distancing rules 
had to be introduced. That involved charting out walking routes and 
adapting signage. We put up countless stickers.’ 

Access
‘For all of this, the fact that all three of us are part of the IDE and 

3mE crisis teams made a real difference’, says Will Sneekes,  
cluster foreman. ‘That ensured we knew everything first-hand and 
were able to take rapid action. The lines of communication were 
nice and short.’ Guido Hellemons, member of services staff and  
in-house emergency response (BHV) coordinator: ‘One of the  
earliest decisions was that only one entrance would be permitted to  
be used per building. Of course, the other doors have to open  
in emergencies, so restructuring the access system was quite a 
complex process. After that, we had to add other doors back in one 
by one. You’re continually working to organise everything in line 
with the measures set by the crisis team.’ Now, everyone who  
enters a building anywhere on campus is recorded: ‘The statistics 
are important, because only twenty percent of students and staff 
are permitted to be present. This enables us to show that we 
haven’t exceeded that.’

Adapting rooms
‘In the end, we had to assess every room in terms of how many 
people were allowed in them. We literally went through the building 
armed with tape measures to see what adaptations needed to be 
made. That was quite a tedious task’, says Ensink. ‘It's better to 
say what’s permitted, rather than what’s forbidden. That’s why we 
developed a sticker at IDE that says “Please take this seat”, becau-
se it sounds a bit friendlier.’

‘Coronavirus has brought the service  
  team closer to the faculty’

Read the full interview at TUDelft.nl/stories
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Zara-Vé van Tetterode
TBM-studente Zara-Vé van Tetterode was voorzitter van de Delftse Studentenraad 
toen corona uitbrak. Over de samenwerking met het College van Bestuur in crisistijd  
is ze positief maar ze ziet anderzijds ook hoe corona de mentale gezondheid van  
studenten bedreigt. 

Z elf ben ik behoorlijk in tweeën gesplitst over de  
coronacrisis. Aan de ene kant is dit een kans om  
nieuwe initiatieven te ontplooien en eens op een andere 
manier na te denken over dingen. Maar het is ook erg 

ingewikkeld als je hele (sociale) leven in een keer op zijn kop 
staat’, zegt Zara-Vé van Tetterode, die per 1 september weer  
"gewoon" student is, aan de masteropleiding Engineering and 
Policy Analysis bij TBM.
‘Voor veel studenten, ook voor mij, is het sociale aspect de kern 
van waarom je bent gaan studeren. Dat is online nu eenmaal niet 
hetzelfde. Je mist dat je na een dag hard studeren even stoom 
kunt afblazen bij elkaar of iemand een schouderklopje kunt geven; 
en de koffiegesprekjes waarbij je elkaar in de ogen kan kijken en 
met je hoofd even ergens anders kunt zijn.’ 
‘Ik sprak vóór de crisis denk ik, 200 mensen per week; nu zijn dat 
er vijf…. ik vind dat erg zwaar. Bij veel studenten veroorzaakt dit 
weinige contact dat ze niet lekker in hun vel zitten, wat zelfs kan 
leiden tot mentale problemen. Veel studenten in mijn omgeving 
zijn nu veel somberder dan dat zij zich in het "oude normaal" ooit 
hebben gevoeld.’ 

Naïef
‘In het begin van de coronacrisis waren we nog een beetje naïef’, 
zegt Van Tetterode over haar tijd als voorzitter van de Studenten-

raad (van september 2019 tot september 2020). ‘In maart ging de 
universiteit dicht en toen dachten we dat we over twee weken wel 
weer open zouden zijn. We hielden steeds hoop: als het dan niet 
april wordt, dan wordt het wel mei. Op dat moment wist niemand, 
ook niet de bestuurders, nog echt wat corona voor impact zou 
hebben.’  
‘Die onzekerheid betekende voor de Studentenraad tegelijk ook 
een hele mooie kans. Normaal wissel je als Studentenraad ieder 
jaar van samenstelling, terwijl je gesprekspartners, zoals die in het 
College van Bestuur, uiteraard lang zittende, ervaren mensen zijn. 
In de Studentenraad begin je in september echt als noob. Je hebt 
wel wat ervaring, maar toch ook nog niet werkelijk in de volwas-
senwereld. In het eerste half jaar leer je dan ook ontzettend veel 
nieuwe dingen; in het tweede half jaar ga je wat je hebt geleerd, in 
de praktijk brengen.’

Niemand wist het
‘De bestuurders die normaal gesproken een voorsprong hebben 
qua ervaring op ons, wisten in maart ook niet wat er ging gebeu-
ren en wat we moesten doen. Door het centrale crisisteam werden 
een aantal nieuwe task forces opgezet, waaronder de task force 
onderwijsinrichting en -kwaliteit, waar ik aan heb deelgenomen. 
Het was een heel mooie kans om daarbij betrokken te zijn.’ 

‘

‘De lijntjes werden plots een  
            stuk korter door corona’

Lees het uitgebreide interview op TUDelft.nl/stories
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Zara-Vé van Tetterode
TPM student Zara-Vé van Tetterode was chair of the Delft Student Council when corona-
virus arrived. She is very positive about the cooperation with the Executive Board during 
the crisis, but she also sees how coronavirus threatens the mental health of students.

Imyself am in two minds about the coronavirus crisis. On 
the one hand, it’s a chance to develop new initiatives and to 
think about things in a different way. But it’s also complicated 
when your entire social life is suddenly turned upside down', 

says Zara-Vé van Tetterode, who since 1 September has returned 
to being an "ordinary" student in the TPM Master’s degree pro-
gramme in Engineering and Policy Analysis.
‘For many students, including myself, the social aspect is at the 
heart of why you chose to study. And that just isn’t the same  
online. After a hard day’s work studying, you miss being able to 
let off steam together or give someone a pat on the back; and the 
chats over a cup of coffee where you can look each other in the 
eye and think about something else.’
‘Before the crisis I spoke to around 200 people a week, now it’s 
five, I find that very difficult. This lack of contact leaves many stu-
dents feeling down and can even lead to mental health problems. 
Many of the students around me feel far more gloomy than they 
ever did in the "old normal".’

Naive
‘At the beginning of the coronavirus crisis, we were a little naive', 
says Van Tetterode about her time as chair of the Student Council 

(September 2019 - September 2020). ‘The university closed in 
March, and back then we thought it would re-open in two weeks. 
We maintained hope: if not April, it’s bound to re-open in May. At 
that time no-one, not even the Executive Board, could foresee 
what the real impact of coronavirus would be.’
‘For the Student Council, this uncertainty also presented a great 
opportunity. Normally, the composition of the Student Council 
changes every year, while your discussion partners, such as the 
members of Executive Board have a longer term and are far more 
experienced. In the Student Council, you start in September as a 
true newbie. You have a little experience, but not yet really in the 
adult world. So in the first six months you learn a whole lot of new 
things, and in the next six months you put what you have learned 
into practice.’

No-one knew
‘Not even the board members, who would normally have the  
advantage of a lot more experience than us, knew in March what 
was going to happen and what we should do. The central crisis 
team set up a number of new task forces, one of which was the 
teaching organisation and quality task force, of which I was a 
member. It was a great opportunity to be involved in that.’

‘

‘The lines of contact were suddenly  
    a lot shorter because of coronavirus’

Read the full interview at TUDelft.nl/stories



Guoqi Zhang
Met ultraviolet licht uit leds kun je het coronavirus bestrijden. Maar zo simpel als com-
merciële aanbieders het nu presenteren, ligt het niet, concludeert professor Guoqi Zhang. 
Over de noodzaak van een gedegen wetenschappelijke basis en over de potentie van leds 
in medische toepassingen.

V an UV-C licht is bekend dat het virussen en bacteriën 
effectief en snel kan doden. Logisch dus dat de  
gedachten bij het begin van de coronacrisis vrij 
snel uitgingen naar de inzet van UV-C: ultraviolette 

straling met een golflengte tussen de 100 en 280 nanometer, net 
als UV-B en UV-A niet meer zichtbaar voor het menselijke oog. 
Wellicht dat UV-C kon worden ingezet om bijvoorbeeld oppervlak-
ken te ontdoen van het virus en misschien ook wel om lucht te  
reinigen. Inmiddels bieden ook veel commerciële partijen  
producten aan die claimen dit te doen.
Maar zo simpel ligt het helaas niet, vertelt professor Guoqi Zhang 
van de faculteit EWI. Zhang is expert op het gebied van (medische 
toepassingen van) licht en richtte zich al meteen vanaf het begin 
van de coronacrisis op deze methode.   

Leds
‘Voor we het over de bestrijding van het virus hebben, eerst wat 
over leds’, zegt Zhang. ‘Want die zijn cruciaal. Van UV-C licht was 
al wel bekend dat het desinfecterend werkt, maar de toepassing 
van UV-C in andere lichtbronnen dan leds is vrij bulky, onhandig 
om te gebruiken en er zitten bovendien gevaarlijke stoffen in die 
andere lampen. Je moet dus naar led-technologie.’

‘Voor alle duidelijkheid, de ontwikkeling van de UV-C led is niet 
door ons gedaan. We hebben er in Delft wel enigszins aan 
bijgedragen maar de technologie is de afgelopen jaren door de 
wetenschap en industrie ontwikkeld. Led-technologie is vijftien jaar 
geleden echt in een stroomversnelling gekomen.’  

Covid-19
Dan naar UV-C en Covid-19. Je ziet inmiddels, als je even zoekt, 
heel veel commerciële UV-C producten waarvan wordt geclaimd 
dat ze het virus kunnen doden. Zhang is daar sceptisch over. ‘Aan 
het begin van het jaar, toen ik inzag dat we hier wat mee moesten 
doen, kon niemand wetenschappelijk aantonen óf en vooral hoe 
UV-C dit virus kon doden. Belangrijk is  vooral om uit te zoeken 
welk “recept” je precies nodig hebt. Dan heb ik het bijvoorbeeld 
over wat de goede afstand is van de lichtbron tot het virus, of over 
welk vermogen je nodig hebt. Wat is de benodigde lichtintensiteit, 
wat is de relatie met de productie van ozon? Wat is de rol van de 
temperatuur; hoe lang moet je bestralen, een halve minuut of twee 
minuten? En hoeveel procent van het virus dood je eigenlijk? En je 
wilt weten welke golflengte het beste werkt. Is dat 260 nanometer, 
of bijvoorbeeld 280?’

‘Snelle ontwikkeling van leds biedt  
         allerlei medische mogelijkheden’ 
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Guoqi Zhang
You can use ultraviolet light from LEDs to combat coronavirus. But it’s not as simple as 
commercial providers are presenting it right now, concludes Professor Guoqi Zhang. On 
the need for a sound scientific basis and the potential for LEDs in medical applications.

We know that UVC light can kill viruses and 
bacteria effectively and quickly. So it was only 
logical that at the beginning of the coronavirus 
outbreak, thoughts quickly turned to the use 

of UVC (ultraviolet light with a wavelength between 100 and 280 
nanometres, which just like UVB and UVA is invisible to the human 
eye). Maybe it would be possible to use UVC as a coronavirus 
decontaminant on surfaces and even to disinfect air. Meanwhile, 
there are many commercial parties offering products that claim  
to do just this.
But unfortunately it’s not as simple as that, explains Professor 
Guoqi Zhang of the Faculty of EEMCS. Zhang is an expert in 
medical applications for light, and started focusing on this method 
of disinfection right at the beginning of the Covid-19 pandemic.

LEDs
‘Before we talk about combating coronavirus, I want to say  
something about LEDs,’ says Zhang. ‘Because they are crucial. 
We already knew that UVC light works as a disinfectant, but its 
use in other light sources than LEDs is relatively bulky,  
inconvenient to use, and other light bulbs contain hazardous  
substances. So LED technology is the only solution.’

‘I need to make it clear that the development of UVC LED lighting 
was not done by us. We at Delft have contributed to it, but the 
technology was developed in recent years by science and the 
industry. LED technology really took off around fifteen years ago.’
 
Covid-19
So back to UVC and Covid-19. You don’t have to look far these 
days to find huge numbers of commercial UVC products which 
are claimed to kill the virus. Zhang is sceptical about these. ‘At 
the beginning of the year, when I saw that we needed to do more 
with this, no-one could demonstrate scientifically whether and 
how UVC could kill this virus. Above all, it’s important to work out 
precisely what “recipe” you need. Here I’m talking about things 
like the optimum distance between the light source and the virus, 
or what capacity you need. What light intensity do you need, what 
is the relation to ozone production? What role does temperature 
play, how long do you need to irradiate the surface, thirty seconds 
or two minutes? And what percentage of virus are you actually 
killing? Then you need to know the optimum wavelength. Is that 
260 nanometres, or maybe 280?’

‘Rapid development of LEDs offers  
              all kinds of medical potential’

Read the full interview at TUDelft.nl/stories



René Delfos en John Lander
Werktuigbouwer word je niet zonder een behoorlijke dosis praktijkonderwijs. Hoe regel je 
dat voor 2.500 bachelorstudenten in tijden van corona? Opleidingsdirecteur René Delfos 
heeft er een flinke klus aan, maar die weet hij te klaren met hulp van collega’s als  
John Lander van Campus Real Estate.

Het na de zomer hervatten van het project- en 
praktijkonderwijs was misschien wel de grootste 
uitdaging voor René Delfos, opleidingsdirecteur 
van de bachelor Werktuigbouwkunde en docent 

transportverschijnselen. ‘De 700 eerstejaars hebben mechanische 
ontwerpprojecten. Daar doen 96 projectgroepen van zeven of acht 
studenten aan mee. Hoe kon ik ervoor zorgen dat die allemaal 
twee uur lang coronaveilig aan projecttafels op anderhalve meter 
afstand van elkaar konden werken? Samen met Education & 
Student Affairs en de projectdocenten zijn we er uit gekomen. Ik 
geef zelf – samen met vijftien student-assistenten en promovendi 
– voor 500 studenten een tweedejaarspracticum thermofluids. We 
hebben de proefopstellingen verdeeld over drie verschillende labs 
in het gebouw, waar dan steeds zes proefopstellingen op gepaste 
afstand van elkaar staan. Ook materiaalkundepractica en draai- 
en freesinstructies in de werkplaats moet je fysiek op de campus 
doen. Dus al doen we nog zoveel online, het blijft een enorme puz-
zel. Elke ruimte is bijna continu vol geroosterd. Elk dagdeel staan 
er in de labs studenten aan robots, warmtewisselaars, windtunnels 
en andere machines te knutselen.’

Dat er weer veel studenten naar de campus kwamen, betekende 
dat de logistiek een rol ging spelen. ‘Daar is een speciale werk-
groep zich mee bezig gaan houden. Welke verkeersstromen  

hebben we op de campus en hoe kunnen we die reguleren?’ ver-
telt John Lander, manager bedrijfsbureau bij CRE. ‘Een voorbeeld 
is het verplaatsen van de fietsenrekken bij 3mE naar de achter-
kant van het gebouw, zodat niet iedereen dezelfde ingang neemt. 
We hebben ook met de vervoersbedrijven gesproken over de 
verwachte piektijden. Tot nu toe valt het door de onderwijs- 
spreiding heel erg mee.’ 

Beiden kijken terug op een periode van heel hard werken, en tel-
kens meebewegen met nieuwe maatregelen. ‘Op de dag dat ik de 
inroostering voor mijn thermodynamicapracticum in Brightspace 
wilde openzetten, was er net een persconferentie. Die hebben 
we maar even afgewacht. Bleek dat de maatregelen twee weken 
lang verscherpt werden. Toen hebben we het practicum een week 
opgeschoven en nog eens extra kritisch bekeken op veiligheid’, 
zegt Delfos. Lander: ‘Telkens als er landelijk nieuwe maatregelen 
komen, blijft het ook nu nog spannend: wat betekent dat voor ons? 
Naarmate de tijd vordert, krijgen we meer grip op de situatie, maar 
het blijft afwachten hoe lang het nog duurt.’ Delfos: ‘Inmiddels 
hebben we een mooie modus operandi, dus im Großen Ganzen 
gaat het goed, en ik spreek elke dag veel studenten die blij zijn dat 
ze ook weer geregeld op de faculteit zijn. Dat hebben jullie goed 
voor elkaar gekregen, John!’

‘We hebben een mooie modus  
                             operandi bereikt’
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René Delfos en John Lander
You need a lot of practical training to become a mechanical engineer. So how do you 
achieve that for 2,500 Bachelor's students in the time of coronavirus? Programme Director 
René Delfos has quite a job on his hands, but he's keeping on top of it thanks to the help 
of colleagues like John Lander from Campus Real Estate. 

For René Delfos, Programme Director for the Bachelor's 
degree programme in Mechanical Engineering and 
lecturer in transport phenomena, perhaps the greatest 
challenge after summer was resuming the projects 

and laboratory courses. ‘Our 700 first year students take part in 
mechanical design projects. Some 96 project groups of seven 
or eight students each participate in it. How could I ensure that 
they were all able to work for two hours at a project table while 
socially distanced and in a way that's Covid-secure? Together with 
Education & Student Affairs and the project teachers, we came up 
with a solution. I myself – together with fifteen student assistants 
and PhD students – teach a second year thermofluids practical  for 
500 students. We spread the test set-ups across three different 
labs in the building, so that there are always six test set-ups at an 
appropriate distance from each other. Material science laboratory 
courses and turning and milling instructions also need to happen 
physically on campus. So, even though we’re doing so much 
online, it’s still one huge puzzle. Every room is fully timetabled 
virtually all the time. Morning and afternoons, there are students 
in the lab working on robots, heat exchangers, wind tunnels and 
other machines.’

The fact that more students were back on campus meant that 
logistics began to play a role. ‘A special working group started 
working on that. What traffic flows are there on-campus and how 
can we regulate them?’ says John Lander, manager of Services, 
Planning and Support at CRE. ‘One example involved moving the 
bicycle racks at 3mE to the back of the building in order to prevent 
everyone using the same entrance. We also spoke to the transport 
companies about the anticipated peak periods. Because the tea-
ching has been spread out, things have not been bad at all so far.’
Both of them look back on a period of really hard work, always 
having to deal with new measures. ‘On the day that I wanted to 
open the scheduling for my thermodynamics laboratory course in 
Brightspace, there was a government press conference planned, 
so we decided to wait and see. It turned out that the measures 
were being tightened for a two-week period. We just postponed 
the course at that point, and had another close look at security 
measures’, says Delfos. Lander: ‘Whenever new national measu-
res are introduced, it is a tense moment: what will it mean for us? 
As time moves on, we gain more control of the situation, but we 
still don’t know how long it will last.’ Delfos: ‘We now have a nice 
modus operandi, so, overall, things are going well. I also meet 
students every day who are happy to be back at the Faculty on a 
regular basis. You did a great job there, John!’

‘We’ve achieved a nice  
                   modus operandi’
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