
Sterrewacht Leiden

De alumni van 
Sterrenkunde vertellen



Sterrenkunde is een all-round opleiding. 
Afgestudeerde of gepromoveerde 
sterrenkundigen zijn aantrekkelijk voor 
werkgevers op allerlei gebieden vanwege 
hun probleemoplossend vermogen en 
analytische vaardigheden, waaraan 
tijdens de opleiding veel aandacht wordt 
besteed. Afstudeerders Sterrenkunde gaan 
vaak verder in de wetenschap met een 
promotieonderzoek aan de Sterrewacht 
Leiden. Na de promotie gaan velen door 
met sterrenkundig onderzoek aan een 
universiteit of observatorium, maar ook als 
je niet als wetenschapper wilt doorgaan, 
biedt de opleiding volop mogelijkheden. 
Veel afgestuurde of gepromoveerde 
sterrenkundigen komen dan ook terecht 
in high-tech onderzoeksinstituten of op 
onderzoeksafdelingen van bedrijven.

INHOUD

Afgestudeerde of gepromoveerde sterrenkundigen 
werken niet alleen in de wetenschap, maar zijn ook 
in trek in het bedrijfsleven. 
Een greep uit de bedrijfstakken: 

* Universiteiten en observatoria
* Onderzoeksafdelingen van technologische bedrijven
* Financiële wereld
* Onderzoeksafdelingen van technologische bedrijvenOnderzoeksafdelingen van technologische bedrijven
* Financiële wereld

Bekijk je 

mogelijkheden 

op onze website

www.studereninleiden.nl

en vind je 
studie

Check alumni bijeenkomst op www.vo-s.nl

bijeenkomst opwww.vo-s.nl
Wat gebeurt er op 

de Sterrewacht

www.strw.
leidenuniv.nl

Deze brochure bevat een aantal bijdragen van 
Sterrenkundestudenten die tussen 1987 en 

2008 zijn afgestudeerd. Deze oud-studenten 
hebben kort voor of na hun afstuderen een baan 

gevonden en nadien carrière gemaakt.
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Werken na je studie
Welke kanten kan je allemaal op met je studie en wat voor banen horen daarbij?

Mariska Kriek
Postdoc bij het Harvard-
Smithsonian Center for 
Astrophysics

Hester Schouten
Medewerker Planning & Control bij 
de Dienst Stedelijke Ontwikkeling 
van de gemeente Den Haag

Michiel van Haarlem
Managing Director van LOFAR

Jelle Ritzerveld
Manager Risk Management bij  
LeasePlan Nederland

Ignas Snellen
Universitair hoofddocent sterren-
kunde aan de Universiteit Leiden

Nicole van der Bliek
Deputy Director Cerro Tololo  
Inter-American Observatory, Chili

Ellen Verolme
Afdelingshoofd leefomgevings-
kwaliteit bij Rijkswaterstaat

Niels van Weeren
Manager Solution Center Marketing 
& Sales Support bij ING

Jos de Bruijne
Adjunct projectwetenschapper 
bij ESA

Roeland van der Marel
Astronoom bij het Space Telescope  
Science Institute, Baltimore (USA)
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Profiel
‘Universele’ probleemoplossers

Binnen NOVA vormt de Sterrewacht Leiden het groot-

ste instituut met een veelzijdig bereik aan onderzoeks-

gebieden en onderwijs, gegeven door docenten die 

stuk voor stuk tot de leiders in hun vakgebied behoren. 

Sterrenkundig onderzoek in Leiden richt zich op een 

breed scala aan onderwerpen, uiteenlopend van de 

grote schaal structuur en de vorming van sterren en 

planeten tot de vorming en evolutie van melkwegstel-

sels en de vorming van sterren en planeten. Hierbij 

wordt veelvuldig gebruik gemaakt van gegevens van 

de modernste telescopen en satellieten, inclusief de 

Hubble Ruimtetelescoop.

Tijdens de studie krijg je, naast colleges in sterren-

kunde, natuurkunde en wiskunde, direct te maken 

met het meest actuele wetenschappelijke onderzoek. 

Vast onderdeel van de studie is een waarneemreis 

naar La Palma, waar een waarneemprogramma wordt 

verricht met een professionele telescoop: de Isaac 

Newton Telescope met een spiegel van 2,5 diameter. 

Bij de afstudeeronderzoeken van de bachelor- en de 

masteropleiding draai je zelf mee in het sterrenkun-

dige onderzoek dat aan de Sterrewacht wordt verricht.

Na de studie Sterrenkunde ligt de wereld voor je open. 

Door de opgedane analytische vaardigheden en het 

aangeleerde probleemoplossend vermogen zijn net 

afgestudeerde of gepromoveerde sterrenkundigen uit 

Leiden erg in trek bij het bedrijsleven. Veel afstu-

deerders kiezen voor een promotieonderzoek aan de 

Sterrewacht, om daarna voor een wetenschappelijk 

loopbaan dan wel een carrière in het bedrijfsleven  

te gaan.

In dit boekje lees je de verhalen van een aantal 

Sterrenkunde-alumni en hun carrièrepaden tot nu toe.

www.strw.leidenuniv.nl

De Sterrewacht Leiden is de oudste bestaande academische sterrenwacht ter 
wereld, opgericht in 1633. De Sterrewacht is het werkterrein geweest van beroemde 
sterrenkundigen als De Sitter, Van de Hulst en Oort en is heden ten dage wereldwijd een 
toonaangevend instituut. Sterrenkunde aan de Nederlandse universiteiten is verenigd 
in de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA), een van de weinige 
onderzoekscholen die van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen het  
predicaat ‘toponderzoekschool’ heeft gekregen.
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Sterrenkunde, wat kun je er mee?
Afgestudeerde sterrenkundigen vertellen

De 10 alumni die hier aan het woord komen, vormen 

een ware doorsnee. Twee van hen zijn na het afstude-

ren meteen iets anders dan wetenschappelijk onder-

zoek gaan doen. Twee hebben dat ook gedaan, maar na 

hun promotie. Drie alumni hebben gekozen voor een 

loopbaan in het wetenschappelijk onderzoek en drie 

hebben het onderzoek weliswaar niet vaarwel gezegd 

maar houden zich vooral bezig met het management 

daarvan.

Deze brochure bevat een aantal bijdragen van Sterrenkundestudenten die tussen 1987 
en 2008 zijn afgestudeerd. Deze oud-studenten hebben kort voor of na hun afstuderen 
een baan gevonden en nadien carrière gemaakt.
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Michiel van Haarlem

Managing Director van LOFAR

Ik studeerde af (’87) in Sterrenkunde met een onderzoek 
naar clusters van sterrenstelsels. Mijn promotieonderzoek was 
daarop een vervolg. Na een jaar bij Shell trok de sterrenkunde 

me toch meer en ging ik voor onderzoek naar Durham in 
Engeland. Sinds 1996 zit ik bij Astron. 
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Het idee voor LOFAR is vijftien jaar gele-

den ontstaan aan de Universiteit Leiden. 

Het is de nieuwste radiotelescoop ter 

wereld. Samen met technische ingenieurs, 

sterrenkundigen en Nederlandse univer-

siteiten heb ik LOFAR ontwikkeld en 

gebouwd en nu is hij klaar voor gebruik. 

LOFAR staat ten zuidoosten van Assen, 

waar weinig storing is van mobiele tele-

foons en elektronica. Het is geen schotel 

zoals in Dwingeloo, die wordt beperkt 

door de richting waarin hij is gedraaid. 

Hier gaat het om een groot centraal gebied 

van 400 hectare met daarop een dicht 

netwerk van platte, onbeweegbare anten-

nes. Verder staan er ook antennes op 26 

velden in Noordoost Nederland, Duits-

land, Engeland, Frankrijk en Zweden. 

Samen produceren ze een superscherp 

beeld van de hemel. Het bijzondere is dat 

we met LOFAR tegelijkertijd in verschil-

lende richtingen kunnen waarnemen. 

Nederland heeft met LOFAR een voor-

sprong op andere landen. We hopen er als 

eerste nieuwe sterrenkundige ontdekkin-

gen mee te doen. De onderzoeksvragen die 

meer dan tien jaar geleden de aanleiding 

van de bouw gaven, zijn gelukkig nog 

steeds interessant. We willen signalen 

ontdekken van de eerste sterren en de 

eerste sterrenstelsels en kosmische straling 

waarnemen. Omdat we nu meer kunnen 

zien, willen we ook alle sterrenstelsels die 

we al kennen opnieuw in kaart brengen. 

Toen ik bij LOFAR begon, zorgde ik 

ervoor dat de sterrenkundigen en technici 

die moesten samenwerken elkaar konden 

verstaan en begrijpen. Deze twee totaal 

verschillende partijen hadden elk hun 

eigen denkwijze, achtergrond en verwach-

tingen, die op elkaar moesten worden 

afgestemd. Sinds 2007 ben ik directeur. Ik 

zorg voor contracten, aanbestedingen en 

financiële zaken, ik lobby veel en zie erop 

toe dat het project in hoofdlijnen de goede 

kant op gaat. Daarbij houd ik rekening 

met de belangen van alle partijen. Een 

veelzijdige baan met de realisatie van 

LOFAR als bijzondere opdracht. Als we 

straks een ontdekking doen en iemand 

krijgt de Nobelprijs, dan zie ik dat als een 

waardering voor wat we hebben gedaan.

Nog steeds vind ik dat je vooral moet 

gaan studeren wat je leuk vindt, dat heb 

ik ook gedaan. Op de middelbare school 

las ik een artikel over sterrenkunde in een 

tijdschrift. Ik was erdoor gefascineerd en 

koos voor de opleiding hierin. In het eerste 

jaar moest ik veel geduld opbrengen, want 

het ging vooral over wiskunde en natuur-

kunde; de sterrenkunde waarvoor ik was 

gekomen, kwam maar weinig aan bod. 

Later werd het interessant, zeker toen we 

met onderzoek aan de slag gingen. 

In dit vak heb je niet altijd alle gegevens 

voor handen en dat boeit me. Je moet 

aannames doen en zoeken naar mogelijke 

oplossingen. Zo bouw je een beeld van de 

werking, dat je toetst met waarnemingen 

en berekeningen. Met deze techniek leer je 

op een algemene manier naar problemen 

te kijken en dat kun je op allerlei manieren 

gebruiken, ook in het bedrijfsleven. Ik heb 

veel aan mijn studie gehad in deze functie. 

Een bedrijfskundige of bestuurskundige 

zou te veel moeite met deze klus hebben 

gehad. 

Astron is een instituut van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek. Hier worden hoogstaande wetenschappelijke meetinstrumenten ontwikkeld 
en gebouwd voor de sterrenkunde en er wordt astronomisch onderzoek gedaan.  
Het onderhoud en de bediening van de telescopen en het uitvoeren van waarnemingen 
en metingen zijn complexe processen die door een toegewijde groep experts worden 
uitgevoerd voor onder meer de telescoop in Westerbork en voor LOFAR. De schotel in 
Dwingeloo is in gebruik door amateurs. 
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Mariska Kriek

Postdoc bij het Harvard-Smithsonian 
Center for Astrophysics

Ik studeerde af in Sterrenkunde in 2003. Daarna bleef ik als 
assistent in opleiding verbonden aan de Universiteit Leiden, 

waar ik in 2007 mijn PhD bul haalde. Vervolgens ging ik 
als postdoc naar Princeton University en sinds 2010 heb 

ik mijn huidige positie. 
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CfA is een aantrekkelijke plek om te 

werken. Er vinden veel activiteiten plaats 

en ik beschik hier over uitstekende facili-

teiten, zodat ik mijn werk goed kan doen. 

Bovendien verkeer ik in het gezelschap van 

vele excellente wetenschappers, met ieder 

hun eigen specialisatie.

In mijn functie ben ik onafhankelijk. 

Hierdoor kan ik mijn eigen onderzoeks-

programma definiëren en uitvoeren. Dat 

is prettig. Mijn onderzoek richt zich op 

de vorming en de evolutie van ster-

renstelsels. Daarvoor zit ik veel achter 

mijn computer. Ik houd me vooral bezig 

met beeldbewerking, berekeningen en 

statistiek. Jammer genoeg vergeet ik daar-

bij vaak hoe wonderlijk de objecten eigen-

lijk zijn die ik op het scherm bestudeer. 

Die kleine vlekjes, ofwel die vijf belichte 

pixels, dat zijn in het echt enorme sterren-

stelsels, nog heftiger dan onze Melkweg.

De foto’s die ik op de computer bestudeer, 

zijn natuurlijk wel het resultaat van onze 

eigen waarnemingen. Op dit moment 

gebruik ik hiervoor de Magellan Telesco-

pen in Chili en in het verleden gebruikte 

ik ook de VLT, de Keck telescopen en 

de Gemini telescopen. Het waarnemen 

behoort tot de leukste aspecten van mijn 

baan; het is elke keer weer spannend wat 

we gaan ontdekken en of we wat gaan 

ontdekken. Omdat we de sterrenstelsels 

niet in detail kunnen waarnemen met het 

blote oog, gebruiken we telescopen. Deze 

staan op exotische en afgelegen plekken 

als Hawaï en Chili, dus voor een waar-

neming moet ik altijd eerst het vliegtuig 

in. De telescoop vangt het licht op met 

detectoren, waardoor de sterrenstelsels 

voor ons wel zichtbaar worden. Vervolgens 

worden er foto’s van het heelal gemaakt, 

die ik later ga bestuderen. 

Mijn keuze voor de opleiding Sterren-

kunde was niet heel vanzelfsprekend. Ik 

had als kind nooit mijn eigen telescoop 

en ik ben ook nooit lid geweest van een 

amateur-astronomenclub. Tijdens mijn 

laatste jaren vwo veranderde ik regelmatig 

van idee wat betreft mijn studiekeuze, zo 

overwoog ik ook Bouwkunde, Industrieel 

Ontwerpen, Medische Biologie, Econo-

metrie of Wiskunde te gaan doen. Het is 

misschien toevallig dat het uiteindelijk 

Sterrenkunde is geworden, maar ik heb er 

nooit spijt van gehad. Ik ben achteraf wel 

heel blij dat ik in het onderzoek terecht 

ben gekomen, want dat past goed bij mij. 

Het is creatief, ik mag puzzels oplossen 

en ik maak gebruik van de meest geavan-

ceerde technologieën. Bovendien zijn mijn 

werktijden flexibel en mag ik veel reizen. 

Mijn keuze om in de academische wereld 

te blijven was ook niet vanzelfspre-

kend, want tijdens mijn studie was ik 

ervan overtuigd dat ik consultant zou 

worden. Maar na mijn eerste kennisma-

king met het sterrenkundig onderzoek 

was ik verkocht. Nu, 10 jaar later, heb ik 

nog steeds veel plezier in mijn werk als 

onderzoeker, maar ik kijk ook uit naar 

mijn nieuwe aanstelling per 1 januari 

2012. Dan begin ik als universitair docent 

bij Berkeley, University of California en 

heb ik naast het doen van onderzoek ook 

andere taken. Ik ga lesgeven en studenten 

begeleiden en mijn eigen onderzoeksgroep 

starten. Heel spannend allemaal. 

Het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) is waarschijnlijk het grootste 
sterrenkundige instituut ter wereld. Hier is zowel het Smithsonian Astrophysical Observatory 
als de Universiteit van Harvard gevestigd. Er wordt voornamelijk onderzoek gedaan en 
onderwijs gegeven. Om het onderzoek uit te kunnen voeren, zijn grote telescopen nodig.  
De CfA heeft eigen telescopen en speelt een grote rol in de bouw ervan en de ontwikkeling  
van de benodigde instrumenten. Zo wordt er nu gewerkt aan de vijfentwintig meter grote  
Giant Magellan Telescope.
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Ignas Snellen

Universitair hoofddocent sterrenkunde 
aan de Universiteit Leiden

Na mijn studie Sterrenkunde (’88-’93) deed ik 
promotieonderzoek in radiostraling van melkwegstelsels. 

Daarna heb ik onderzoek gedaan aan de Cambridge 
University en was ik docent aan de universiteit van Edinburgh 

in Schotland. Sinds 2004 ben ik terug in Leiden, waar ik 
onderzoek doe en colleges geef.
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Voor een wetenschapper is Nederland 

eigenlijk te klein. Posities bij universiteiten 

in het buitenland zijn heel gewoon als je 

verder wilt met onderzoek. Met de oplei-

ding Sterrenkunde kun je alle kanten op. 

Naast onderzoek zijn er meerdere vakge-

bieden gerelateerd aan de sterrenkunde, 

zoals de ruimtevaart, de industrie en de 

wetenschapsjournalistiek. Minder dan de 

helft van de afgestudeerden gaat verder 

in de astronomie. De meeste gaan aan het 

werk in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld in 

de IT, als consultant of in de financiële 

wereld. De track Science Based Business 

bereidt studenten daarop voor.

In mijn werk onderzoek ik exoplaneten, 

deze planeten draaien rondom zonnen. 

We willen graag een soort zusje van de 

aarde vinden en kijken of daar leven is. 

Dat vertelt ons iets over de plaats van de 

mensheid in de ruimte. Ook geeft het 

ons vergelijkingsmateriaal, waardoor we 

anders naar de aarde kunnen kijken en 

voorspellen hoe de aarde zich zal ontwik-

kelen. Mijn werk bestaat voornamelijk 

uit atmosfeeronderzoek. Door precies 

de kleuren van licht te meten kunnen we 

achterhalen welke gassen er op een planeet 

voorkomen en hoe warm het er is. Zo 

kunnen we ons een beeld vormen van een 

planeet. De waarnemingen vinden plaats 

met een reusachtige telescoop. Daarvan 

zijn er maar een paar in de wereld. Ik leer 

altijd veel van deze waarnemingen, het 

zijn bijzondere momenten in mijn werk. 

Ter plekke controleer ik of de waarneming 

goed gaat, maar de analyse en ijkingen 

worden hier in Leiden achter de computer 

uitgevoerd. 

Het grootste deel van mijn tijd begeleid 

ik promovendi en studenten die bezig 

zijn met hun masteronderzoek. Ik praat 

met ze, help ze en beoordeel hun onder-

zoeksresultaten. Daarnaast bedenk ik wat 

we de komende jaren gaan onderzoeken. 

Om daarvoor subsidie te krijgen moet 

de Nederlandse Organisatie voor Weten-

schappelijk Onderzoek (NWO) goedkeu-

ring geven.

Het fascineert me om met onderzoek op 

de grens bezig te zijn van wat de mensheid 

weet. Als we iets als eerste in de wereld 

ontdekken, dan is dat fantastisch.  

Zo hebben we als eerste winden waarge-

nomen rondom een planeet. Dat nieuws 

ging de hele wereld over. Ontdekkingen 

doen we niet dagelijks. Ik ben vooral bezig 

met problemen oplossen en het maken  

van data-analyses. Daar kan ik me echt  

op verheugen als ik ’s morgens opsta. 

Als achtjarige vond ik sterren al prachtig. 

Met mijn eigen kijkertje stond ik elke 

avond in de tuin. Toen wist ik al dat ik 

Sterrenkunde wilde studeren. Ik heb voor 

Leiden gekozen omdat het de grootste 

universiteit is in sterrenkunde en qua 

onderzoek de meeste keus heeft. Docenten 

die bevlogen waren in hun vak konden 

me inspireren, naar hun colleges ging ik 

graag. Het meest interessant aan de studie 

vond ik mijn onderzoek naar radiostraling 

met de grootste radiotelescoop ter wereld 

in New Mexico. Deze stond midden in de 

woestijn, zo ver mogelijk van de mensen 

vandaan met hun storende auto’s en 

mobiele telefoons. Wiskunde en natuur-

kunde vond ik moeilijk en daarom minder 

leuk, gelukkig lag in de tweede helft van 

de studie het accent op sterrenkunde. 

Bij de opleiding Sterrenkunde in Leiden draait alles om kennis. Er wordt onderwijs 
gegeven aan studenten, die vervolgens astronoom of onderzoeker worden of kiezen  
voor een carrière in het bedrijfsleven. Daarnaast wordt hier nieuwe kennis verkregen  
met astronomisch onderzoek. Studenten werken daaraan mee en schrijven er een scriptie 
over. Wie na de studie door wil gaan met onderzoek aan de universiteit, kan promoveren 
op een bepaald onderwerp.
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Ellen Verolme

Afdelingshoofd Leefomgevingskwaliteit  
bij Rijkswaterstaat

Ik studeerde Sterrenkunde van 1995 tot 1999.  
Mijn afstudeeronderzoek bij Vincent Icke ging over de 

dynamica van sterrenstelsels. Op dit onderwerp ben ik ook 
gepromoveerd (2003). Daarna ben ik gaan werken bij TNO  

in Delft en nu bij Rijkswaterstaat. 
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Rijkswaterstaat (RWS) is de uitvoeringsor-

ganisatie van het Ministerie van Infra-

structuur en Milieu. Ik werk bij de Dienst 

Verkeer en Scheepvaart, dat is een van 

de kennisdiensten van Rijkswaterstaat. 

Als bijvoorbeeld een projectleider van 

een uitvoerende dienst de opdracht heeft 

gekregen een wegverbreding of spitsstrook 

te maken, dan geven wij advies over de te 

gebruiken materialen voor het wegdek en 

voor de aanleg van geluidswerende voor-

zieningen, zodat we binnen de geluidsnor-

men blijven. 

Ik ben inhoudelijk eindverantwoordelijk 

voor de afdeling Leefomgevingskwaliteit. 

We houden ons vooral bezig met de voor 

Rijkswaterstaat belangrijke milieuthema’s. 

Zo kijken we naar de uitstoot van auto’s 

en wat dat betekent voor de luchtkwali-

teit van omwonenden. Ook onderzoeken 

we samen met andere overheden waar 

ecoducten moeten komen, zodat dieren 

niet zomaar de weg kunnen oversteken. 

We denken mee bij beleidsontwikkeling 

en adviseren of nieuwe milieunormen wel 

of niet zouden kunnen werken.

Als hoofd van de afdeling heb ik regelma-

tig overleg met mijn medewerkers over 

lopende projecten. Ik praat ook veel met 

andere bestuurders en met onze opdracht-

gevers, die uiteindelijk tevreden moeten 

zijn over ons werk. Met mijn kennis van 

modellen en fysische verschijnselen en op 

het gebied van onderzoek ben ik voor mijn 

medewerkers een natuurlijke gesprekpart-

ner. Een andere belangrijke taak is perso-

neelsmanagement, bijvoorbeeld het voeren 

van functioneringsgesprekken. Dat vind 

ik fascinerend, want iedereen heeft zijn 

eigen verhaal en andere wensen. Ik ben 

een ‘mensen-mens’, al moet ik soms toch 

harde beslissingen nemen. De operationele 

kant van mijn werk vind ik het leukst; 

het met ‘echte’ dingen bezig zijn. Het is 

prachtig om op locatie, met je voeten in de 

modder, te kijken hoe een project verloopt. 

Tussen de graafmachines, op een nieuw 

ecoduct of op het nog warme asfalt. 

De opleiding Sterrenkunde en het 

afstudeeronderzoek verliepen voor mij 

voorspoedig. Dat was niet bij iedereen zo. 

De eerste twee jaar moesten we ons door 

gortdroge wiskunde en natuurkunde heen 

bijten. Dat was zo heftig dat zeker de helft 

van de groep ermee stopte. Omdat ik zag 

dat de ouderejaars zich wel echt met het 

vak bezig hielden, wilde ik doorzetten. 

Ook de docenten inspireerden me daartoe 

met hun verhalen over de onderzoe-

ken waar ze mee bezig waren. Gelukkig 

kwamen we al gauw zelf met het onder-

zoek in aanraking, dat maakte de studie 

direct interessanter.

Ik was pas 21 jaar toen ik afstudeerde. Ik 

begon daarna met mijn promotieonder-

zoek, omdat ik nog meer over de sterren-

kunde wilde leren. Ik richtte me vooral 

op de inhoudelijke kant en het behalen 

van resultaten, maar achteraf gezien had 

ik meer kunnen halen uit deze periode, 

zoals het leren samenwerken met binnen- 

en buitenlandse onderzoekers. Nu zou ik 

nieuwe studenten Sterrenkunde adviseren 

vakken ernaast te volgen die je interes-

seren. Mocht je het bedrijfsleven in willen, 

dan zijn vaardigheden in bijvoorbeeld 

bedrijfskunde, strategie en communica-

tie altijd handig. Studeren kan overigens 

ook later nog, als je al een baan hebt. 

Toen ik al werkte, deed ik een studie om 

mijn managementvaardigheden verder te 

ontwikkelen. Net als van mijn opleiding 

Sterrenkunde heb ik ook daar nu veel 

voordeel van. 

Rijkswaterstaat moet zorgen voor een vlotte en veilige doorstroming op de weg en 
op het water. Het realiseren van filevrije wegen en goede vaarwegen die vrij zijn van 
obstakels behoort tot onze missie. In de winter zorgen we voor strooizout. We zien erop 
toe dat het asfalt van goede kwaliteit is, we maken de vaargeulen diep genoeg en we 
voorzien in voldoende en schoon water. 
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De European Space Agency (ESA) is voor Europa de toegang naar de ruimte. Dit agentschap 
coördineert de ruimtevaartmissies van 19 Europese landen. Ook worden hier de benodigde 
financiële middelen voor ruimtevaartprojecten verzameld en verdeeld. Samen bereiken de 
deelnemende landen veel meer dan ze ooit alleen zouden kunnen. 

Jos de Bruijne

Adjunct projectwetenschapper bij ESA

ESA fungeert als tussenpersoon voor de 

industrie en de wetenschap. Als de weten-

schap voor een ruimteonderzoek een 

nieuw technologisch product nodig heeft, 

dan wordt dit gemaakt door een commer-

cieel bedrijf als TNO of Dutch Space. 

De complexe kennis die nodig is voor de 

ontwikkeling van nieuwe apparatuur voor 

een buitengewone omgeving als het heelal 

kan later weer worden ingezet voor de 

productie van meer ‘aardse’ producten. 

Zo kan de ruimtevaarttechnologie voor 

materialen die bestand moeten zijn tegen 

extreme hitte later worden gebruikt bij de 

fabricage van brandweerpakken. 

Ik werk aan de Gaia satelliet. Deze wordt 

in 2013 gelanceerd en gaat vijf jaar lang 

onafgebroken de hele hemel fotograferen 

en zo afstanden, bewegingen en snelheden 

van sterren meten en kleuren en helderhe-

den vaststellen. Deze unieke taken kunnen 

alleen met een satelliet worden uitgevoerd. 

De meetresultaten zijn baanbrekend, 

want ze veranderen onze totale kijk op 

het heelal. Ze worden gepubliceerd in een 

catalogus, die in 2021 klaar moet zijn. 

Daarna begint pas het echte werk: sterren-

kundigen gaan dan de gegevens analyseren 

en vaststellen hoe het melkwegstelsel eruit 

ziet en evolueert. 

Als adjunct projectwetenschapper moet 

ik ervoor zorgen dat de satelliet volgens 

de wensen van de wetenschappers door de 

industrie wordt gebouwd. Mijn achter-

grond als sterrenkundige is essentieel om 

met wetenschappers te kunnen commu-

niceren. Daarnaast is er voor elke ESA 

missie een project manager die eindver-

antwoordelijk is voor het hele project, 

inclusief de belangenbehartiging van de 

duizenden betrokkenen in de industrie. 

De verschillende eisen voor de appara-

tuur van 500 wetenschappers, denk aan de 

gewenste nauwkeurigheden, scherptes van 

de optiek, materialen en levensduur, stem 

ik met hem af. Als zoveel wetenschappers 

rechtstreeks met de producenten zouden 

moeten communiceren, dan zou het 

een chaos worden. ESA fungeert als een 

trechter, die alle informatie verzamelt en 

in goede banen leidt. Er is altijd een span-

ningsveld tussen tijd, kwaliteit en geld. 

Als de productie uitloopt, dan moeten we 

bekijken of we de eisen, de planning of het 

budget moeten aanpassen. De lanceerda-

tum van de satelliet is soms het uitgangs-

punt; vertraging kan miljoenen kosten. 

Maar gelukkig is meestal de wetenschap-

pelijke kwaliteit leidend.

Ik heb gekozen voor de opleiding Ster-

renkunde, omdat het een leuke mix is van 

natuurkunde, informatica en wiskunde. 

Het was een intensieve en boeiende studie 

met volle dagen en veel werkcolleges. 

We kenden elkaar allemaal goed, mijn 

studiegenoten spreek ik nog wel eens op 

internationale congressen. Het is belang-

rijk om bij je studiekeuze je hart te volgen. 

Tijdens mijn stage op de Leidse Sterre-

wacht leerde ik de fijne kneepjes van het 

onderzoek doen. Dat beviel zo goed dat ik 

besloot hierin verder te gaan. Na vijf jaar 

promotieonderzoek koos ik toch voor het 

bedrijfsleven, want een zwervend bestaan, 

dat inherent is aan een onderzoekscar-

rière, was niks voor mij en mijn gezin. 

Mijn baan bij ESA is ideaal: ik werk dicht 

bij huis en ben toch bezig met astronomie 

en wetenschap.



13

Van 1989 tot 1995 studeerde ik Sterrenkunde.  
Na mijn promotieonderzoek ging ik aan de slag bij ESA 

(European Space Agengy) als data analist (2000). Daarna 
heb ik een postdoc gedaan bij ESA (afgerond in 2002) 

waarna ik er een staffunctie kreeg.
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Hester Schouten

Medewerker Planning & Control bij de Dienst 
Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag

In 2002 begon ik met de studie Sterrenkunde en deze  
heb ik in 2008 afgerond met de master Science  
Based Business. Daarna volgde ik het tweejarige 

academisch traineeship van de gemeente Den Haag.  
Hier kreeg ik vervolgens een vaste baan.
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Bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Den Haag werken zo’n 1000 
medewerkers. We houden ons bezig met de bereikbaarheid, werkgelegenheid, de 
woningvoorraad, bedrijfshuisvesting en openbare ruimte. De hoofdtaak van de afdeling 
Planning & Control is het opstellen van de financiële producten van onze dienst, zoals de 
begroting, de jaarrekening en het halfjaarbericht. Ik werk ook aan het verbeteren van de 
financiële processen en het financieel beheer van de dienst. 

Mijn studiekeuze heb ik gebaseerd op 

wat ik interessant vond op de middelbare 

school. Sterrenkunde vond ik fascinerend 

en ik hoorde bovendien dat je met een 

bètastudie altijd goed zit op de arbeids-

markt. Het was geen makkelijke studie, 

maar dat gaf me juist de uitdaging waar-

naar ik op zoek was. 

Het was boeiend om met medestuden-

ten colleges te volgen en onderzoek te 

doen binnen vakgebieden die nog erg in 

ontwikkeling zijn. Zo zocht ik tijdens 

mijn bacheloronderzoek naar planeten 

buiten ons eigen zonnestelsel en gedu-

rende mijn masteronderzoek verwerkte 

en analyseerde ik de waarneming van 

een verstoorde schijf rondom een ster. 

We wilden weten waar deze verstoring 

vandaan kon komen en wat het betekent 

voor de ontwikkeling van de ster. Bij 

mijn onderzoeken werd ik goed begeleid 

en mocht ik ervaren hoe het is om in een 

wetenschappelijk team te werken. 

Omdat ik nog niet wist of ik verder 

wilde in de wetenschap, koos ik voor de 

afstudeerrichting Science Based Business. 

Hierbij maak je kennis met verschillende 

onderdelen van het bedrijfsleven en loop je 

stage bij een bedrijf. Ik heb dit gedaan bij 

het subsidieadviesbureau PNO Consul-

tants. Deze organisatie helpt bedrijven, 

non-profit organisaties en lokale over-

heden bij het aanvragen van subsidies. 

Tijdens mijn stage kwam ik erachter dat 

het werken bij een overheid mij beter zou 

liggen dan het werken voor een commer-

cieel bedrijf of in de wetenschap. Ook de 

activiteiten die ik naast mijn studie deed, 

hielpen me te bepalen wat voor soort baan 

ik leuk zou vinden en waar ik goed in ben. 

Zo gaf ik een examencursus natuurkunde, 

was ik actief bij de studentenvereniging en 

was een jaar bestuurslid van de studiever-

eniging. Ik raad iedereen daarom aan om 

in je studententijd meer te doen dan alleen 

te studeren. Zo kun je je ook op andere 

gebieden ontwikkelen.

Het leek mij interessant om voor een 

lokale overheid te werken. Daar zit je dich-

ter op de uitvoering en dat past het beste 

bij mij. Het traineeship van de gemeente 

Den Haag was de ideale start van mijn 

loopbaan. Ik werkte in deze twee jaar 

op twee verschillende afdelingen en een 

dag per week besteedde ik aan trainee-

activiteiten. Ik maakte kennis met alle 

facetten van de gemeente. Zo kreeg ik de 

ene dag de kans om met de burgemeester 

te praten over zijn werk en stond ik de 

volgende dag met mijn laarzen in het riool 

met een gemeentewerker. Ook werkte ik 

aan gemeentebrede projecten met andere 

trainees en was er veel aandacht voor 

persoonlijke ontwikkeling en opleiding.  

Ik heb verschillende cursussen mogen 

volgen en komend jaar begin ik met een 

postdoctorale opleiding. 

Ik heb ervaren dat je het meeste leert door 

gewoon aan de slag te gaan en vragen te 

blijven stellen. Dat je achtergrond niet 

precies aansluit bij een functie is vaak 

niet belangrijk. De vaardigheden die je 

hebt opgedaan tijdens je studie zijn dat 

wel, zoals je analytische vaardigheden, de 

manier waarop je problemen aanpakt, het 

kritisch zijn en het vooral niet op willen 

geven.
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Jelle Ritzerveld

Manager Risk Management bij  
LeasePlan Nederland

Ik koos voor de theoretische richting van Sterrenkunde 
(1998-2003) en promoveerde in 2007 op het gebied van 

stralingstransport in het vroege heelal. Tijdens mijn studie 
werkte ik parttime, ondermeer als programmeur bij Vodafone.



17

LeasePlan is een financiële dienstverlener en heeft een bankstatus. We lenen geld in 
de vorm van vervoermiddelen in ruil voor een maandelijks vergoeding. Daarbij bieden 
we verzekeringen, service en onderhoud. Onze klanten zijn bedrijven die hun wagenpark 
bij ons leasen. In totaal gaat het om ruim 120.000 auto’s. LeasePlan is van oorsprong 
een Nederlandse onderneming met vestigingen in dertig landen. In de operationele 
autoleasing zijn we wereldmarktleider.

We financieren auto’s voor bedrijven die 

bereid zijn te betalen voor het overnemen 

van risico’s. De financiële risico’s als een 

waardedaling van de auto en een moge-

lijk faillissement van de klant worden 

behandeld bij de afdeling Financial Risk 

Management. We proberen deze risico’s zo 

goed mogelijk in te schatten, zodat we er 

een passende en concurrerende leaseprijs 

aan kunnen koppelen. Ook kan de klant 

bij ons een verzekering afsluiten voor het 

geval hij schade rijdt. 

Bij de divisie Operational Risk Manage-

ment & Internal Control gaat het om de 

te vermijden risico’s in ons eigen bedrijf. 

Is er schade mogelijk door fraude, wat te 

doen als de IT systemen uitvallen of als 

er brand uitbreekt. De derde tak van Risk 

Management betreft het berekenen van de 

kostprijs. Daar werken mensen die alles 

weten over auto’s, de onderdelen en de 

prijzen. Ze proberen de kosten bij schade 

en restwaardes zo goed mogelijk in te 

schatten.

Ik ben het hoofd van de gehele afdeling 

Risk Management en probeer het beste uit 

mijn mensen te halen. Ik stuur de verschil-

lende teamleiders aan en ben inhoudelijk 

eindverantwoordelijk. Ik zet de strategie 

uit, signaleer en stem de projecten af op 

hoofdlijnen. De randvoorwaarden die 

we de verkoopafdeling bieden, moeten 

voorkomen dat er teveel risico’s worden 

genomen. We reiken oplossingen aan, 

bijvoorbeeld als de kosten te hoog dreigen 

te worden of bij bijzondere wensen van de 

klant. Het commercieel meedenken vind 

ik leuk. Om met extra creativiteit ervoor 

te zorgen dat de klant tevreden is.

In deze functie weet ik nooit wat er gaat 

gebeuren. Die afwisseling heb ik nodig. De 

overheid of de klant kan opeens aanpas-

singen eisen of de wereld verandert op 

slag, zoals met de kredietcrisis. Dat dyna-

mische maakt het spannend. Bovendien 

zijn de ontwikkelingen in Risk Manage-

ment vrij nieuw; we zijn nog steeds aan 

het uitvinden hoe het moet. Ik vind het 

boeiend dat ik in een commerciële context 

de wetenschap kan combineren met het 

werken met mensen.

Ik profiteer in mijn werk van de erva-

ringen die ik tijdens mijn promotie 

heb opgedaan. We hadden een manier 

gevonden om de werkelijkheid in het 

heelal beter na te bootsen, waardoor de 

berekeningen sneller en nauwkeuriger 

werden. Het was lastig om de wereld van 

ons gelijk te overtuigen. Op mijn publica-

tie reageerden astronomen met weerstand, 

want ik tastte de werkwijze aan die ze al 

jaren gebruikten en waarop ze trots waren. 

Een nieuw idee werd niet geaccepteerd. Ik 

heb veel presentaties gegeven en moeten 

lobbyen om onze vinding te bewijzen. Ik 

heb geleerd tegen de gevestigde orde op te 

boksen, voor een publiek te argumenteren 

en met tegenslagen om te gaan. Mij krijg je 

niet snel meer op de kast.

Tijdens de opleiding Sterrenkunde 

probeer je het moeilijkste uit het heelal te 

begrijpen, ermee te rekenen en voorspel-

lingen te doen. Dat geeft zelfvertrouwen, 

waardoor je met elk complex probleem 

kunt omgaan. Je bent gedrild analytisch 

te denken en zaken hanteerbaar te maken 

door ze systematisch aan te pakken. Het 

wordt een tweede natuur, dat maakt dat je 

succesvol kunt zijn in het bedrijfsleven.
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Nicole van der Bliek

Deputy Director Cerro Tololo 
Inter-American Observatory, Chili

Na mijn studies Natuurkunde en Sterrenkunde (UVA) heb 
ik promotieonderzoek gedaan bij de Sterrewacht Leiden 
(tot 1997). Tijdens mijn promotie heb ongeveer drie jaar in 

Chili gewerkt bij de European Southern Observatory (ESO). 
Nu ben ik Deputy Director bij de CTIO in Chili.
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De NOAO is een sterrenwacht met ‘open 

access’; hier kan in principe iedereen 

gebruik maken van de telescopen en 

instrumenten. Omdat de beschikbare tijd 

kleiner is dan de vraag, moeten weten-

schappers tijd aanvragen. Dat doen ze met 

een waarneemvoorstel, waarin ze uitleg-

gen wat ze willen waarnemen, waarom en 

hoe ze denken dat te doen. Deze worden 

beoordeeld door een commissie, die 

vervolgens de tijd verdeelt onder de beste 

waarneemvoorstellen. Als een weten-

schapper tijd toegekend heeft gekregen bij 

CTIO, dan vliegt hij daadwerkelijk naar 

Chili. Bij zijn waarnemingen wordt hij 

geholpen door de staf van de sterrenwacht. 

Ik studeerde zowel Natuurkunde als Ster-

renkunde aan de UVA. Dankzij de inspi-

rerende colleges van professor Van den 

Heuvel en zeker mede dankzij zijn bevlo-

genheid besloot ik me te specialiseren in 

de sterrenkunde. Tijdens mijn promotie 

heb ik ongeveer 3 jaar in Chili gewerkt en 

gewoond bij de European Southern Obser-

vatory (ESO). Het eerste ESO observato-

rium waar ik destijds werkte is La Silla, 

het ligt in het noorden aan de rand van de 

Atacama woestijn. Hier kwam ik voor het 

eerst in aanraking met de werkzaamheden 

van de astronomen die de waarnemingen 

van bezoekende astronomen ondersteu-

nen op de sterrenwacht. Als PhD student 

droeg ik daar ook mijn steentje aan bij 

en ik was betrokken bij de calibratie en 

installatie van instrumenten. Ik heb gedu-

rende die periode meer dan 150 nachten 

waargenomen, dat is heel veel. Ik deed dat 

voornamelijk voor mijn eigen onderzoek, 

maar ook om anderen te assisteren.

Vervolgens heb ik me verder gespeciali-

seerd in instrumentatie. Zo was ik tijdens 

mijn postdoc intensief betrokken bij de 

integratie en het testen van een infrarood 

camera aan de Stockholm Observatory. 

Deze was bestemd voor de Nordic Optical 

Telescope op La Palma. In Stockholm heb 

ik geleerd hoe leuk het is om in een labo-

ratorium bezig te zijn, met een instrument 

dat daarna ook daadwerkelijk zal worden 

gebruikt. Vanuit Stockholm ben ik terug-

gegaan naar CTIO in Chili, daar werk 

ik nog steeds. Ik ben hier begonnen met 

ondersteunende werkzaamheden, verge-

lijkbaar met hetgeen ik als student deed bij 

ESO. Omdat ik toen al enige ervaring had 

met instrumentatie, raakte ik snel betrok-

ken bij de ontwikkeling van een instru-

ment dat hier ter plekke werd gebouwd, in 

elkaar gezet en getest. Uiteindelijk kreeg 

ik de leiding over dit project en met het 

team heb ik een zeer succesvol instrument 

afgeleverd. Nu, 8 jaar later, gebruiken we 

het nog steeds. Daarna werd ik projectlei-

der bij een ander groot instrumentatiepro-

ject van CTIO en uiteindelijk werd ik hier 

gevraagd als Deputy Director. 

Ik vind het interessant een groep professi-

onals te leiden, waarin iedereen zijn eigen 

expertise en opinie heeft. Die diversiteit 

komt goed van pas bij de technische uitda-

gingen waar we mee te maken hebben. Ik 

vindt het fijn met mensen te werken en het 

geeft me voldoening als ik een goede basis 

kan creëren, zodat mijn team optimaal 

kan functioneren. 

De Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) is een Noord-Amerikaanse 
sterrenwacht, gelegen in Chili in Zuid-Amerika. CTIO is onderdeel van de National 
Optical Astronomy Observatories (NOAO), met het hoofdkantoor en een noordelijke 
sterrenwacht in Arizona in de Verenigde Staten. De medewerkers van CTIO leveren 
service aan bezoekende astronomen door de telescopen en instrumenten te beheren 
en onderhouden. Daarnaast ontwikkelen ze technologische instrumenten voor de 
astronomie. Deze combinatie maakt het werken op deze sterrenwacht zo gevarieerd. 
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Niels van Weeren

Manager Solution Center Marketing &  
Sales Support bij ING

Ik studeerde Sterrenkunde (1980-1988) en volgde enkele 
vakken Informatica ernaast. Mijn werkende leven begon bij 
KLM als systeemprogrammeur. Sinds 1996 werk ik bij ING.
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ING komt voort uit het samengaan van de Postbank en de ING Bank en bestaat daarmee 
meer dan honderd jaar. Bij deze grote financiële dienstverlener kunnen klanten al hun 
bankzaken regelen. We bewaren geld voor onze klanten, we geven leningen in de vorm 
van bijvoorbeeld een krediet of hypotheek en we bieden verzekeringen, mogelijkheden 
tot investeren en pensioenen. Persoonlijk advies, gemak en waar voor je geld zijn 
belangrijke pijlers voor dit bedrijf. 

Mijn ICT afdeling faciliteert de afdeling 

Marketing & Sales, zodat het bedrijf de 

klanten zo goed mogelijk kan bedie-

nen. Dat doen we onder meer door het 

beschikbaar stellen van informatie over 

onze klanten aan medewerkers, zoals 

hun namen en adressen, behoeften en 

wensen. Zodra de klant inlogt op onze 

website, praat met een van de servicedesk 

medewerkers of een hypotheekverkoper, 

dan moet hij zich herkend voelen en het 

prettig vinden zaken met ons te doen. 

Ook kunnen we met deze klantinforma-

tie ervoor zorgen dat hij alleen reclame 

ontvangt die hij interessant vindt. Dus 

geen irritante spam. Ik vind het boeiend 

een bijdrage te leveren aan deze klantin-

teractie. Het commercieel meedenken met 

onze mensen van marketing en verkoop 

en hun adviseren over nieuwe toepassings-

mogelijkheden en complexe vraagstukken. 

Ik geef leiding aan een circa 30 mensen. 

De informatie analisten vertalen de 

vraag van de Sales & Marketing afdeling 

naar IT taal, de programmeurs bouwen 

systemen en de testers controleren of de 

systemen goed werken. Vervolgens zorgen 

de beheerders voor het onderhoud en de 

continuïteit. Ik bekijk per project wat er 

moet gebeuren en zorg ervoor dat onze 

mensen de opdrachten goed en op tijd 

opleveren en binnen het budget blijven. 

We willen dat onze interne opdrachtgevers 

tevreden zijn. Ik heb veel werkoverleg met 

collega’s en bestuurders en praat vaak 

met softwareleveranciers over de ontwik-

kelingen in software en welke systemen 

interessant zijn voor ons bedrijf. Ik vind 

het belangrijk mijn team te motiveren, 

zodat ze zich goed voelen en het maximale 

willen geven. Als we een groot project 

opleveren waar we samen hard aan hebben 

gewerkt, dan geeft dat veel voldoening. 

De maanlanding, Startrek, geweldig vond 

ik dat als kind. Ik zat bij een amateur-

astronomenvereniging en op school volgde 

ik een cursus Sterrenkunde. Toen een 

leraar zei dat er ook een echte opleiding 

was, was ik overtuigd. Ik vond het best 

een grote stap van de middelbare school 

naar de universiteit, want ik was thuis de 

eerste die ging studeren; alles was nieuw. 

De eerste twee jaren waren taai, we kregen 

vooral natuur- en wiskunde. Tegenwoor-

dig is het programma gelukkig een stuk 

boeiender en motiverender, maar toch 

zeker zo moeilijk. Onze groep was klein 

en het studeren met gelijkgestemden was 

prettig. Ik zat op kamers en genoot volop 

van het studentenleven. Het tweede jaar 

kwam er dan ook weinig van studeren 

terecht. Daarnaast volleybalde ik fanatiek 

en ik hield van zeilen, dat bracht allemaal 

veel gezelligheid met zich mee. 

Omdat ik een langdurige carrière in het 

buitenland niet zag zitten in combinatie 

met mijn privé-leven, ben ik geen onder-

zoeker geworden. Toch kriebelt het af en 

toe nog steeds, met een oud-studiegenoot 

heb ik het nog vaak over die lastige keuze 

van toen. Nu kan ik echt niet meer terug, 

want de astronomie is te veel veranderd. 

Tijdens de opleiding vond ik de waarne-

mingen in Chili het meest bijzonder. De 

foto’s en herinneringen die ik daaraan 

heb, koester ik.
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Roeland van der Marel

Astronoom bij het Space Telescope 
Science Institute, Baltimore (USA)

Ik studeerde Wiskunde en Sterrenkunde (1985-1990). 
Aansluitend deed ik promotieonderzoek (tot ‘94) en daarna 
ging ik naar het Institute for Advanced Study in Princeton, 

waar ik onderzoek deed met de Hubble Space Telescope. 
Sinds 14 jaar werk ik in Baltimore.
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Sterrenkunde vanuit de ruimte is een 

apart deelgebied van de astronomie. Er 

zijn al veel belangrijke ontdekkingen mee 

gedaan. De Hubble Space Telescope draait 

in een baan om de aarde. Omdat hij zich 

boven de atmosfeer van de aarde bevindt, 

kan hij scherpere beelden maken dan een 

telescoop op aarde. Ook kunnen we zo 

stralingen waarnemen die vanaf de aarde 

niet zichtbaar zijn. 

Bij mijn onderzoek naar de eigenschap-

pen van zwarte gaten en de bestaansreden 

ervan gebruik ik onder meer de Hubble 

Space Telescope. Daarnaast leid ik de Tele-

scopes Group met ingenieurs, astronomen 

en optische specialisten. We houden ons 

bezig met de technologische kant van de 

Hubble. We zorgen dat de telescoop goed 

functioneert, dat de beelden scherp zijn, 

en dat goede informatie beschikbaar is 

voor gebruikers. Ook ondersteunen we de 

wetenschappers bij hun waarnemingen en 

de interpretatie ervan en werken we mee 

aan de ontwikkeling van de James Webb 

Space Telescope. 

Tijdens de opleiding Sterrenkunde leer 

je dat internationale samenwerking 

essentieel is. Je werkt al snel met andere 

instituten, neemt deel aan conferenties en 

je gaat naar het buitenland voor waarne-

mingen. Ook leer je een wetenschappelijke 

manier van denken en werken, die je 

kunt gebruiken om allerlei problemen op 

te lossen. Dat leer je absoluut niet uit de 

boeken. Als je exacte vakken interessant 

vindt, dan kun je veel bereiken met deze 

opleiding. De sociale kant van mijn werk 

heb ik nooit voorzien toen ik studeerde. Ik 

geef nu leiding aan vijftien mensen en als 

onderzoeker werk ik samen met postdocs, 

studenten en promovendi, met NASA 

en andere wetenschappers in de wereld. 

Het opleiden van studenten is een andere 

belangrijke taak voor mij. Ze zijn de 

toekomst voor de astronomie en moeten 

straks succesvol kunnen zijn in dit vak. 

Ik vind het een voorrecht om de moderne 

technologie te mogen gebruiken voor 

mijn eigen nieuwsgierigheid naar het 

heelal. Het is prachtig om waar te nemen 

met de telescoop, interpretaties te doen 

en inzichten te krijgen die nog niemand 

op de wereld ooit heeft gehad. Elk inzicht 

leidt weer tot nieuwe vragen. Astrono-

misch onderzoek houdt nooit op. Je moet 

je realiseren dat we bij het oplossen van 

vraagstukken veel moeten uitproberen 

en dat het soms niets oplevert. Daar moet 

je tegen kunnen, maar zolang je ook wel 

succes hebt, is het acceptabel. Je moet 

vooral voldoening halen uit het werken 

met die vraagstukken, niet alleen uit het 

uiteindelijk vinden van de oplossing.

Het kiezen van een studie is de basis voor 

je toekomst, daarom moet je die echt 

interessant vinden. Ook de banen die je 

ermee kunt krijgen moet je aantrekkelijk 

vinden. Het zou jammer zijn als je ergens 

aan begint, terwijl je hart er eigenlijk niet 

naar uitgaat of als je later helemaal geen 

baan kunt vinden die bij je past. Vind dus 

uit wat je echt wilt en lees en praat erover 

met mensen die er meer over weten. Een 

weloverwogen keuze voorkomt veel frus-

traties en verloren moeite. 

Bij het Space Telescope Science Institute worden gegevens gearchiveerd en 
gedistribueerd van alle optische missies van NASA en met name van de Hubble 
Space Telescoop. De onderzoeksprogramma’s worden begeleid en uitgevoerd door 
gemotiveerde wetenschappers. De circa 400 medewerkers zijn verantwoordelijk voor  
het onderzoek met de Hubble Space Telescope en voor de James Webb Space Telescoop,  
die later dit decennium zal worden gelanceerd.
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Met dank aan alle alumni die in deze brochure hun verhaal wilden vertellen.

 

© november 2011, eerste druk

Dit is een uitgave van de Universiteit Leiden, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Niets uit deze uitgave mag worden 

gekopieerd of vermenigvuldigd zonder de toestemming van de auteur en de uitgever. Deze brochure is met de meeste zorg samengesteld. 

Aan de inhoud ervan kunnen geen rechten worden ontleend.



25



www.studereninleiden.nl 

www.mastersinleiden.nl


