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Technische Universiteit Delft

Voorwoord

V

oor een ambitieuze internationale strategie

een internationaal thema: de hele wereld wordt er mee

moet de TU Delft het huis op orde hebben.

geconfronteerd.

Het is verheugend te constateren dat

De TU Delft is al enige jaren met veel succes actief op het

wij dankzij de herijking onze financiële

gebied van OpenCourseWare. Nu zetten wij de volgende

huishouding gezond hebben weten te

stappen met als doel de TU Delft aan te laten sluiten bij de

maken. We hebben nu ruimte om onze voornemens voor

top van aanbieders van online education. De TU Delft maakt

onderwijs en onderzoek te financieren.

deel uit van het edX platform van topuniversiteiten wereldwijd

Onze Graduate School zullen wij zonder aarzelen doorzetten.

en in het komende collegejaar start de TU Delft met haar

Wij werken aan een ‘third cycle’-opleidingsprogramma

eerste MOOC’s: Water Treatment Engineering, Solar Energy

dat meer biedt dan het bewijs in staat te zijn zelfstandig

en Introduction to Aerospace Engineering.

hoogwaardig onderzoek te verrichten en dat er ook op toeziet

Ons onderzoek is al evenzeer internationaal georiënteerd.

dat de promotie binnen een redelijke termijn kan worden

CWTS-analyses laten zien dat het aantal co-publicaties met

afgerond. Onze promovendi moeten we nu eenmaal in grote

internationale partners op de TU Delft hoog is: ca. 40% met

mate vanuit het buitenland aantrekken. Een goed geordende

een impact van 1,53. Ook hier proberen wij verder structuur

Graduate School is een voorwaarde voor toegang tot talenten

aan te brengen in ons internationale profiel. Denk hierbij aan

van over de hele wereld.

onze Joint Research Centers, waarvan wij er nu vier in China

Wij spannen ons in om onze bachelorprogramma’s meer

hebben en één in Brazilië.

hanteerbaar te krijgen voor onze studenten, uiteraard zonder

Onze blik is volop op Brussel gericht en ook hier met veel

in te boeten op de kwaliteit van het onderwijs. Ook hieraan

succes. Delft voert binnen Nederland de lijst aan met

kleeft een internationale dimensie. Onze studenten komen op

aantallen toegekende projecten in het KP7 programma.

een internationale arbeidsmarkt waar opleidingskwaliteit, een

Onze internationale zichtbaarheid hebben wij verder

redelijke studieduur en actualiteit belangrijke succesfactoren

vergroot door het oprichten van de TU Delft Institutes voor

zijn. Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van ons aanbod

Procestechnologie, Transport, Robotica en Klimaat. Deze

op het gebied van gezondheidsvraagstukken. Bij uitstek

onderzoeksgebieden beslaan meerdere faculteiten, waardoor
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de volle omvang van ons werk niet altijd meteen zichtbaar is.

kant en een cultuurkant. De komende jaren wordt de campus

De TU Delft heeft met haar toepassingsgerichte onderzoek

onder handen genomen, gebouwen worden gemoderniseerd

grote valorisatiekansen. Al vele jaren vindt de kennis van

en geschikt gemaakt om weer een lange tijd mee te

de TU Delft de weg naar de markt en de TU Delft heeft al

kunnen. Voorzieningen voor onderwijs en onderzoek worden

honderden bedrijven voortgebracht. Op dit moment zijn er

vernieuwd. De cultuurkant - het gebruik van de campus -

ongeveer 110 bedrijven in onze incubator Yes!Delft gevestigd.

pakken wij aan door te inspireren, uit te dagen, barrières

We werken aan plannen om de faciliteiten voor startende

weg te nemen en nieuwe dienstverlening te creëren. Een

ondernemingen uit te breiden met een doorgroeigebouw. Ook

mooi voorbeeld is de bibliotheek, een plek niet alleen om te

hier liggen (inter)nationaal grote kansen. De ontwikkeling

studeren, maar ook geschikt voor sociale interactie met een

van Technopolis sluit daar op aan. Een Science Park voor

sterke nadruk op het verbeteren en ontwikkelen van digitale

bedrijven met een research- en innovatiegebied dat aansluit

informatiedienstverlening.

op de universiteit biedt mogelijkheden voor internationale

Voor de TU Delft als publiek gefinancierde organisatie

vestigingen.

staan integriteit en ethische aspecten van het professioneel

Bij de oriëntatie op de toekomst hoort uiteraard een

handelen van al haar medewerkers en studenten voorop. Wij

campus met goede voorzieningen voor onderwijs en

zijn onze regelgeving op deze gebieden aan het moderniseren

onderzoek. Een plek waar studenten en medewerkers elkaar

en wij hebben een bestuursfilosofie gepresenteerd die

kunnen ontmoeten, samen kunnen werken en altijd een

niet uitsluitend steunt op het stellen van regels, maar ook

hoogwaardige werk- of studieplek hebben. Mede vanwege

is gebaseerd op het vertrouwen in het gedrag van onze

het internationale karakter van onze universiteit moet de

medewerkers en studenten.

campus verschillende werkstijlen en verschillende gewoontes
kunnen bedienen. Ruimtegebruik verandert en de tijd dat

College van Bestuur, TU Delft

iedere faculteit een eigen kasteel bewoonde moeten we
loslaten. De campus en de gebouwen op de campus zijn van
iedereen en voor iedereen. Onze aanpak heeft een fysieke
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Verslag van de Raad van Toezicht 2012
In het verslagjaar is de samenstelling van de Raad van

Ook is gesproken over hoe het beste invulling kan worden

Toezicht als volgt:

geven aan de criteria voor kwaliteit, profilering en prestaties

• I r. G.-J. Kramer, voorzitter, oud President-directeur FUGRO

die het Ministerie van OCW stelt in de ‘Strategische Agenda

N.V. (benoemd tot 1 juli 2013, 2e termijn);
•M
 w. Ir. M.W.L. van Vroonhoven, Lid Raad van Bestuur
Nederlandse Spoorwegen N.V. (tot 1 juli 2012);
•P
 rof. dr. D.D. Breimer, oud Rector Magnificus/ Voorzitter

Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap’. Een afgeleide
hiervan betrof de formulering van de door het ministerie
aan alle universiteiten gevraagde prestatieafspraken en de
strategische samenwerking in LDE-verband. Daarnaast heeft

College van Bestuur Universiteit Leiden (benoemd tot 1 mei

de Raad van Toezicht zich beziggehouden met de relatie met

2015, 2e termijn);

de door het ministerie ingestelde Topsectoren.

•M
 w. Drs. K.M.H. Peijs, Commissaris van de Koningin
Provincie Zeeland (benoemd tot 1 juni 2015, 2e termijn);
•D
 rs. J.C.M. Schönfeld, oud vicevoorzitter, chief financial

Vastgoedvraagstukken van de TU Delft zijn regelmatig
besproken, het MeerjarenVastgoedPlan (MVP) en het
bijbehorende financieringsvraagstuk en specifiek voor de

officer van de Raad van Bestuur van Stork B.V. (benoemd

plannen voor de nieuwbouw voor de faculteit TNW. Ook de

tot 1 april 2016, 2e termijn).

voortgang van de in 2010 ingezette ‘herijking’ is regelmatig

In 2012 is mw. Ir. L.C.Q.M. Smits van Oyen benoemd als

aan de orde geweest, dat wil zeggen de bezuinigingsoperatie

opvolger van mw. Van Vroonhoven met ingang van 1 januari

en inhoudelijke heroriëntatie van de universiteit.

2013. Mw. Smits van Oyen is bestuurslid van de Stichting

Daarnaast is de Raad van Toezicht actief betrokken geweest

Zorg en Bijstand in Den Haag, bestuurslid van African Parks

bij onderwerpen als onderwijs (met name het programma

Conservation en lid van de Raad van Advies van ICT-bedrijf

studiesucces en de prestatieafspraken voor onderwijs),

Flusso B.V.

talentontwikkeling bij de TU Delft en Holland Particle Therapy
Centre (HollandPTC).

Visie en strategie

Bestuur en Beheer

In 2012 is een ambitieus Instellingsplan, de “Roadmap”,
afgerond, dat de koers van de universiteit tot 2020 uitzet. De

De Raad van Toezicht heeft in 2012 vier maal regulier met

Raad van Toezicht is nauw betrokken geweest bij de discussie

het College van Bestuur en vier maal zonder het College

en heeft in diverse vergaderingen met het College van

vergaderd. Daarnaast hebben er twee themabijeenkomsten

Bestuur van gedachten gewisseld over deze visie. De Raad

plaatsgevonden. Op de themabijeenkomsten zijn de volgende

van Toezicht stelt vast dat het Instellingsplan uitgebreid is

onderwerpen aan de orde geweest: het instellingsplan

besproken binnen de universiteit en breed draagvlak geniet.

Roadmap 2020 en de prestatieafspraken met het ministerie
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van OCW in maart en valorisatie in oktober.

ontwikkeling van het management control systeem van de TU

In september heeft de Raad van Toezicht bemiddeld

Delft, de werkzaamheden van de Internal Audit Functie en de

in een geschil tussen het College van Bestuur en de

financiële voortgang, inclusief de “ herijking”. Bij de financiële

medezeggenschap over de middelentoewijzing voor 2013.

voortgang is met regelmaat de update en financierbaarheid

De Raad heeft ook dit jaar weer een aantal

van het Meerjarenvastgoedplan besproken aan de hand van

organisatieonderdelen bezocht, te weten de faculteiten 3mE,

diverse scenario’s betreffende de financiële lange termijn

TBM, IO, LR en BK. De Raad ervaart deze bezoeken als zeer

prognoses van de TU Delft.

nuttig en informatief.

Daarnaast stonden het accountantsverslag 2011 en de
financiële zekerheidsstelling van het Reactor Instituut Delft

Personele en interne
aangelegenheden

(RID) in april op de agenda en lopende zaken zoals de acties
naar aanleiding van publicaties in de media in 2011.
De vergadering in september heeft specifiek in het
teken gestaan van governance en control (waaronder de
governance en het treasury statuut van de TU Delft Holding),

De herbenoeming van de heer Schönfeld als lid van de Raad

de verdere ontwikkeling van de Internal Audit functie en de

van Toezicht is in januari 2012 geëffectueerd. In 2012 heeft

actualisatie van het Audit Charter.

de staatssecretaris OCW mevrouw ir. L.C.Q.M. Smits van Oyen

In december stonden onder meer de managementletter

met ingang van 1 januari 2013 benoemd als lid van de Raad

2012 van de externe accountant en de begroting 2013 op de

van Toezicht.

agenda en is de Auditcommissie nader geïnformeerd over de

De Raad van Toezicht heeft begin 2012 de voorzitter van het

ICT-strategie van de TU Delft.

College van Bestuur, drs. D.J. van den Berg, herbenoemd voor

De voorzitter van de Auditcommissie heeft op maandelijkse

vier jaar. De Remuneratiecommissie is eind 2012 gestart met

basis separaat contact met het Collegelid VPEO.

de opvolging van het CvB-lid drs. P.M.M. Rullmann, hetgeen
heeft geleid tot de benoeming van drs. J.L. Mulder per 1 april
2013 als Vice President Education & Operations (VPEO) in het

Medezeggenschap

College van Bestuur.
De Remuneratiecommissie heeft in 2012 evaluatiegesprekken

In de WHW is een zelfstandig recht op rechtstreeks overleg

gevoerd met de individuele collegeleden.

tussen de medezeggenschap en de Raad opgenomen,
alsmede het recht tot voordracht van een van de leden van

Financiën en
bedrijfsvoering

de Raad en een adviesrecht op de profielen van de leden
van de Raad. Raad en medezeggenschapsorganen hebben
hierover procedurele afspraken gemaakt. In 2012 is de
Ondernemingsraad betrokken bij het opstellen van het profiel
en een verkenning naar kandidaten voor een nieuw lid van de

De Raad heeft in de vergadering op 19 april 2012 het

Raad van Toezicht.

Jaarverslag en de Jaarrekening 2011 goedgekeurd en in

Een van de leden van de Raad heeft enkele malen informeel

haar vergadering van 20 december 2012 de Begroting

overleg gevoerd met de Vertrouwenscommissie van de

2013. In 2012 is in alle vergaderingen van de Raad uitvoerig

Ondernemingsraad.

aandacht besteed aan de financiële positie van de TU Delft.
Bijzondere onderwerpen in dit verband waren: de inrichting
van het risicomanagement van de TU Delft, de lange termijn

Tot slot

financiering van noodzakelijke investeringen, versterking
van de control op de bedrijfsvoering in brede zin en de

Het beleid van TU Delft aangaande de bezoldiging van de

herijkingsoperatie.

bestuurders en toezichthouders ligt in lijn met afspraken

De Raad concludeert dat de financiële positie van de TU Delft

met het Ministerie van OCW en de arbeidsmarkt. Met ingang

gezond is en de control op de bedrijfsvoering is versterkt.

van kalenderjaar 2012 zijn nieuwe contracten conform de
nieuwe aanstaande wet WNT (Wet Normering Topinkomens,

Auditcommissie

bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke
sector) opgesteld.
Naar het oordeel van de Raad van Toezicht is ook in 2012 het

De Auditcommissie heeft in 2012 drie keer vergaderd.

principe van onafhankelijkheid geëerbiedigd.

Terugkerende agendapunten in de vergaderingen waren de
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1. TU Delft in vogelvlucht
1.1 Instellingsprofiel
De TU Delft wil een compleet en hoogwaardig spectrum aan

Ingenieurs zijn met hun geavanceerde kennis en kunde

disciplines, onderzoek en opleidingen blijven bieden op het

vitaal voor de samenleving en economie. Zij ontwikkelen

gebied van de ingenieurswetenschappen met instandhouding

op wetenschap gebaseerde technologische oplossingen die

van haar unieke faciliteiten. Daarmee wil de TU Delft een

de kwaliteit van het leven van een groot aantal mensen

technische universiteit met een vooraanstaande wereldwijde

beïnvloeden.

reputatie blijven, die door haar peers als world leading

De TU Delft - als vooraanstaande ingenieursuniversiteit in

wordt gezien. Wij willen een broedplaats zijn en blijven voor

de wereld - ziet het als haar maatschappelijke opdracht om

grensverleggende technisch-wetenschappelijke antwoorden

technologische oplossingen aan te dragen die significante

op de grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd.

impact hebben op de weg naar een duurzame samenleving

De TU Delft heeft het meest complete spectrum aan inge-

en een bloeiende economie. De TU Delft positioneert zich in

nieurswetenschappen in Nederland en leidt ongeveer de helft

de samenleving als open academische gemeenschap die via

van de studenten bèta en techniek op. Bijna 100% van de in

haar wetenschappelijke staf en alumni wijdvertakt is in de

Delft opgeleide ingenieurs vindt binnen één jaar na afronding

mondiale academische wereld en die wortelt in de nationale

van de studie een baan. De TU Delft streeft naar behoud van

en regionale maatschappelijke en economische omgeving.

deze posities.

1.1.1 Visie

1.1.2 Ambitie
Wat streven wij na?

Hoe zien wij onze maatschappelijke opdracht?

De TU Delft wil een technische universiteit met een

Het groeiend aantal mensen op aarde en het streven

vooraanstaande wereldwijde reputatie blijven. De TU Delft

naar steeds hogere welvaartniveaus leiden tot grote

wil een compleet en hoogwaardig spectrum aan disciplines,

maatschappelijke vraagstukken. De technologie en de

opleidingen en unieke faciliteiten bieden op het gebied van

hiervoor benodigde wetenschap die moderne technische

de ingenieurswetenschappen. Samenwerking gebeurt op

universiteiten voortbrengen en overdragen zijn onmisbaar bij

basis van de sterke identiteit en reputatie van de TU Delft. Zij

het oplossen hiervan.

wil een broedplaats zijn waar grensverleggende technisch-

Moderne technische universiteiten zijn een bron van nieuwe

wetenschappelijke oplossingen worden ontwikkeld voor de

wetenschappelijke inzichten en technologische doorbraken,

grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd.

leiden ingenieurs en doctors op en zorgen voor brede

De TU Delft wil door bedrijven gezien worden als bron van

ontwikkeling. Zij zijn daarmee een katalysator van innovatie

hoogwaardige ingenieurs en doctors en van uitstekende

en economische groei.

op basis van nuttigheidsgedreven vragen verkregen kennis
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en als innovatieve samenwerkingspartner. Een universiteit

gemeenschap zich houden aan de kernwaarden, hierdoor

waar nieuwe bedrijvigheid opbloeit en waar het onderwijs

gemotiveerd worden en zich verantwoordelijk voelen voor

en onderzoek significant impact hebben op een competitieve

deze waarden. Iedereen die aan de TU Delft is verbonden

economie.

zorgt ervoor maatschappelijk verantwoord te opereren en zich

De TU Delft wil een universiteit zijn waar wetenschappers

bewust te zijn van de waarde en invloed van technologie op

en studenten werken en denken vanuit inter- en

de samenleving.

multidisciplinariteit en waar science, design en engineering

Alle medewerkers, studenten en gasten zijn open over

dominante invalshoeken zijn in haar onderwijs en onderzoek.

hun verschillende rollen en de invulling daarvan. De TU

Wij willen een inspirerend, vooruitstrevend en genderbewust

Delft opereert vaak op het snijvlak van publiek-privaat. Het

instituut zijn waar wereldwijd de beste wetenschappers en

vermijden van belangenverstrengeling is hierbij het richtsnoer.

slimste studenten graag naar toe komen om hun talenten te

De TU Delft is een lerende organisatie die een cultuur kent

ontplooien.

waar het leren van goede ervaringen elders en van “wat niet
goed is gegaan” gemeengoed is.

1.1.3 Missie
Respect
Wat zijn onze hoofdtaken?

TU Delft staat voor waardering van ieders individuele

De TU Delft draagt substantieel bij aan de duurzame

kwaliteiten. Vrijheid om te excelleren staat centraal, zowel

samenleving van de 21ste eeuw door het verrichten van

wetenschappelijk als in faciliterende functies. Er is nooit

grensverleggend technisch-wetenschappelijk onderzoek van

plaats voor welke vorm dan ook van discriminatie of andere

erkend internationaal wereldniveau, door het opleiden van

opzettelijke benadeling van anderen of van benadeling van de

maatschappelijk betrokken ingenieurs en doctors, en door het

TU Delft als instituut.

helpen vertalen van kennis in economisch en maatschappelijk
waardevolle technologische innovaties en bedrijvigheid.

Integriteit
TU Delft staat voor eerlijke, open denkende en handelende

1.1.4 Kernwaarden

medewerkers en studenten voor wie het maatschappelijke en
wetenschappelijke belang aantoonbaar boven het individuele

Waar staan we voor?

of private belang uitgaat. Medewerkers en studenten gaan

Respect, integriteit, expertise, betrokkenheid, transparantie

kritisch en constructief met elkaar om en spreken elkaar aan

en vermijden van belangenverstrengeling zijn de

op hun gedrag.

kernwaarden die leidend zijn voor iedereen die aan de TU
Delft is verbonden. De modus operandi aan de TU Delft is

Expertise

vertrouwen. Vertrouwen houdt in dat alle leden van onze

TU Delft staat voor hoogstaande professioneel handelende
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medewerkers. Vrijheid om te excelleren staat centraal, zowel

onderzoek. De TU Delft wil een inspirerend en genderbewust

wetenschappelijk als in faciliterende functies. De TU Delft

instituut blijven waar vanuit de hele wereld de beste

verwacht dat al haar medewerkers uitstekend geïnformeerd

wetenschappers en slimste studenten naar toe komen om hun

zijn op hun vakgebied en functie. Zij willen vooraan staan in

talenten te ontplooien.

kennisontwikkeling, streven grensverleggend onderzoek na,
geven inspirerend onderwijs en ondersteunen elkaar optimaal.

De TU Delft heeft het meest complete spectrum aan

Hierbij wordt uitgegaan van het belang van de TU Delft als

ingenieurswetenschappen in Nederland. Wij leiden ongeveer

geheel.

de helft van de studenten bèta en techniek op. Bijna 100%
van de in Delft opgeleide ingenieurs vindt binnen één jaar na

Betrokkenheid

afronding van de studie een baan. De TU Delft streeft naar

TU Delft staat voor medewerkers en studenten die actief

behoud van deze posities.

betrokken zijn bij ontwikkelingen in de samenleving en binnen
de universiteit. De maatschappelijke verantwoordelijkheid
waar de TU Delft als instituut voor staat - bijdragen aan

1.2 Prestatieafspraken

het oplossen van de grote maatschappelijke uitdagingen
die de komende decennia op ons afkomen - krijgt in

De Staatssecretaris van OCW heeft met de Nederlandse

haar onderwijsprogramma’s, onderzoek, ontwerpen,

universiteiten eind 2011 een Hoofdlijnenakkoord gesloten

studentenprojecten en binnen de activiteiten van de

over de uitvoering van de nota Kwaliteit in verscheidenheid.

faciliterende staf concreet vorm.

Universiteiten moeten in hun strategische plannen laten zien
wat zij gaan doen om de gemaakte afspraken over kwaliteit

Transparantie

en profilering te realiseren.

TU Delft staat voor een omgeving waar medewerkers,

Om de voortgang daarvan zichtbaar te maken en te

studenten en gasten open met elkaar communiceren.

volgen, heeft het Ministerie van OCW met alle Nederlandse

Deze openheid zorgt ervoor dat het onderwijs, onderzoek

universiteiten medio 2012 afzonderlijk prestatie- en

en valorisatie evenals de bestuurlijke en besluitvor-

meerjarenafspraken afgesloten over onderwijskwaliteit en

mingsprocessen op alle niveaus van de universiteit

studiesucces, profilering van onderwijs en onderzoek, en

verifieerbaar zijn.

valorisatie. De prestatie- en meerjarenafspraken gelden voor

Deze kernwaarden zijn verbindend voor de wijze waarop

de periode 2013-2016.

wij willen werken en waarop wij de uitdagingen die de

De afspraken op het gebied van onderwijs en studiesucces

samenleving stelt aan willen gaan.

zijn gekoppeld aan een vorm van voorwaardelijke financiering.
De afspraken op het gebied van onderwijsprofilering,

De TU Delft wil een compleet en hoogwaardig spectrum aan

die inhouden dat de zwaartepunten in het onderzoek en

disciplines, onderzoek en opleidingen, blijven bieden op het

onderwijs worden versterkt en dat het onderwijsaanbod wordt

gebied van de ingenieurswetenschappen met instandhouding

gedifferentieerd naar niveau, inhoud en vorm, zijn verbonden

van onze unieke faciliteiten. Daarmee wil de TU Delft een

aan een vorm van selectieve financiering.

technische universiteit met een vooraanstaande wereldwijde
reputatie blijven, die door haar peers als world leading

De TU Delft heeft in mei 2012 een voorstel tot

wordt gezien. Wij willen een broedplaats zijn en blijven voor

prestatieafspraken ingediend bij het Ministerie van OCW. Dit

grensverleggende technisch-wetenschappelijke antwoorden

voorstel is beoordeeld door de Reviewcommissie Hoger en

op de grote maatschappelijke vraagstukken van onze tijd.

Onderzoek en gekwalificeerd als ‘zeer goed’. Vervolgens is het

De TU Delft wil een universiteit zijn die bedrijven waarderen

voorstel later dat jaar omgezet in een definitieve afspraak.

vanwege de uitstekende ingenieurs (MSc en PhD) en als

De afspraken die de TU Delft gemaakt heeft zijn ingebed

innovatieve samenwerkingspartner op basis van onze

in het profiel van de TU Delft en de specifieke ambities en

hoogwaardige kennis die via nuttigheidsgedreven vragen is

prioriteiten die de TU Delft zich binnen onderwijs, onderzoek

verkregen; een universiteit van waaruit nieuwe bedrijvigheid

en kennisvalorisatie heeft gesteld. Bij de opzet van de

opbloeit en waarvan het onderwijs en onderzoek een

afspraken heeft de TU Delft het Beoordelingskader van de

belangrijke bijdrage leveren aan een competitieve economie.

Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek (2 maart

De TU Delft wil een universiteit zijn waar wetenschappers

2012) als uitgangspunt genomen.

en studenten werken en denken vanuit inter- en

Ook de instellingsaccountant heeft via een review de aan de

multidisciplinariteit en waar de combinatie van science, design

afspraken onderliggende definities, formules en systemen

en engineering de dominante invalshoek is in onderwijs en

beoordeeld. Van elke indicator is bekeken in hoeverre de
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definities en onderliggende formules van de betreffende

thema’s van het 8e Kaderprogramma van de Europese Unie –

indicatoren aansluiten met de definities die de TU Delft

Horizon 2020.

hanteert. Ook heeft de accountant nagegaan in hoeverre

De TU Delft wil in IDEA League-verband – Imperial College

de formules zijn terug te voeren tot de geautomatiseerde

London, ETH Zurich, Paris Tech en RWTH Aachen – en in

systemen, waarin de betreffende gegevens zijn geregistreerd.

aansluiting op de Europese Grand Societal Challenges binnen
het thema Sustainable Healthy Ageing een voorstel voor een

1.3 Profilering

gezamenlijk onderzoeksprogramma indienen.
De TU Delft zet intensiveringsmiddelen in om dit proces te
versnellen.

De TU Delft heeft met het Ministerie van OCW de volgende
afspraken gemaakt ten aanzien van profilering:

1.3.1 Profileringsthema’s TU Delft 2020

Graduate School

Studenten & Onderwijs

De Graduate School TU Delft vergroot het internationale

• Differentiatie en breedte bacheloropleidingen

profiel van de TU Delft en de aantrekkingskracht als

• Profilering masteropleidingen

opleidingscentrum voor nieuwe generaties onderzoekers. Een

• Professional Doctorate in Engineering

versnelde versterking van de Graduate School stelt ons in

• Graduate School – Doctoral Education

staat tijdig en in voldoende mate te voldoen aan de vraag van

• Postacademisch onderwijs

het bedrijfsleven naar zeer hoog gekwalificeerde technisch-

• Kwaliteit van de studenteninstroom

wetenschappelijke onderzoekers.

• Studiesucces: ‘nominaal is normaal’

De TU Delft zet additionele intensiveringsmiddelen in om

• Ontwikkelen excellentieprogramma’s

in versneld tempo in de PhD-opleidingen de noodzakelijke

• Moderne (digitale) onderwijsvormen

promotierendement verbetering en substantiële verlaging van

• Didactische kwaliteit wetenschappelijke staf

de promotieduur te realiseren.

• I nstellingsaccreditatie, kwaliteitsborging en

TU Delft Institutes

• 3TU-samenwerking en samenwerking Leiden-Delft-Erasmus

studententevredenheid
De TU Delft wil op een specifiek aantal (opkomende)
gebieden haar internationale wetenschappelijke zichtbaarheid

Onderzoek

verder versterken door een (virtuele) bundeling van

• Wetenschappelijk profiel – science-design-engineering

onderzoekscapaciteit in een aantal universiteitsbrede

• Wetenschappelijke zwaartepuntgebieden TU Delft

instituten: TU Delft Institutes (zie ook hoofdstuk 4.)

• Focus en massa onderzoeksprogrammering

De TU Delft zet intensiveringsmiddelen in om versneld de

• I nterfacultaire samenwerkingsverbanden –

aansluiting bij consortia te verbeteren wat ook van groot van
belang is voor haar participatie in de Topsectoren en Europese
programma’s en projecten.

TU Delft Institutes
•G
 rand Challenges for Society – vier maatschappelijke
zwaartepunten
• Strategische samenwerking onderzoek

Nanoscience

• Internationale peer reviews en rankings

Nanoscience is een essentieel wetenschappelijk zwaartepunt

• Individuele kwaliteit en groepskwaliteit

voor het Nederlandse stelsel van hoger onderwijs en

• Topsectoren en Horizon 2020

onderzoek. De TU Delft heeft op dit gebied internationaal een

• Fondsenwerving

excellente wetenschappelijke reputatie. De TU Delft versterkt

• Noodzaak state-of-the-art onderzoeksinfrastructuur

dit onderzoekzwaartepunt door een nieuwe onderscheidende
bachelor- en masteropleiding Nanobiologie op te zetten.

Kennisvalorisatie

De TU Delft zet intensiveringsmiddelen in om op het gebied

• Valorisatieprofiel TU Delft 2012-2020

van Nanoscience versneld haar onderwijsprofiel te kunnen

• Structurele samenwerking met bedrijven en overheden

verbreden en tevens haar bijdrage op dit onderzoeksgebied

• Samenwerking met het MKB

binnen de Topsectoren en Horizon 2020 te versterken.

• Technologische Innovatiecampus Delft
•O
 ndersteunende organisatie kennisvalorisatie -

Medical Technologies - Horizon 2020
De TU Delft vergroot de aanwezigheid binnen Europese
samenwerkingsverbanden met strategische partners in de
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Valorisatiecentrum TU Delft
•O
 ndernemerschapsonderwijs en ontwikkelen nieuwe
bedrijvigheid

• Intellectueel eigendom

• Succesvolle deelname in de kaderprogramma’s;

• Debat ethische aspecten publiek-private samenwerking

• Strategische sectorale samenwerking in 3TU.

De TU Delft kiest er voor om in de komende jaren langs de

1.5 Beleid & Strategie

lijnen van deze profileringthema’s haar instellingsprofiel en
haar ambitieniveau verder te versterken. De achtergronden
voor deze profileringsthema’s en de voorgenomen acties

De TU Delft vindt profilering een voortdurend en dynamisch

worden op hoofdlijnen in de afzonderlijke hoofdstukken

proces. De TU Delft staat altijd voor de opgave haar

toegelicht.

vooraanstaande internationale positie en reputatie te
bewaken en te versterken. “Kwaliteit” en “profilering” zijn

1.4 Aansluiting bij
ontwikkeling HO-stelsel

sleutelbegrippen.
De laatste 15 jaar heeft de TU Delft vergaande strategische
profielverbeteringen ingezet en met succes gerealiseerd,
zoals:

Nederland heeft de ambitie een vooraanstaande
kenniseconomie te zijn, in Europa en in de wereld. De TU
Delft draagt als technische universiteit in belangrijke mate bij
aan het realiseren van deze doelstelling.
De nota ‘Kwaliteit in verscheidenheid’ stelt dat het Nederlands
hoger onderwijsbestel haar internationaal vooraanstaande
positie moet behouden. De ambities van de TU Delft sluiten
aan bij het richtinggevende kader uit deze nota (Perspectief
2025). Ook sluit de profilering van de TU Delft naadloos aan

• De
 strategische hergroepering en bundeling van faculteiten
– van 12 naar 8 faculteiten (1997);
•D
 e invoering van het integraal management binnen
faculteiten (1997);
•D
 e Europese strategische samenwerking met ETH Zürich,
Imperial College London, RWTH Aachen en Paris; Tech in
IDEA League-verband (1999);
•D
 e universiteitsbrede herstructurering van de volledige
onderzoeksportfolio op programmaniveau (2001);

bij de beleidsdoelen uit de bedrijfslevenbrief “Naar de top”.

•D
 e bundeling van programma’s in onderzoekspeerpunten –

Voorbeelden van de aansluiting van de TU Delft op

•D
 e volledige implementatie van de bachelor-masterstructuur

Delft Research Centres (2002);
ontwikkelingen op stelselniveau zijn:
• Focus op onderwijskwaliteit en studiesucces;
• Aansluiting bij de Grand Challenges for Society;
• Gerichte zwaartepuntvorming onderzoek;
• Substantiële deelname in 7 van de 9 Topsectoren;

(2002/2003);
•D
 e ontwikkeling van het 3TU.Sectorplan Slagkracht in
Innovatie (2004);
•D
 e gebundelde inzet voor kennisvalorisatie in het
Valorisatiecentrum TU Delft (2004);
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•D
 e universiteitsbrede invoering van een integrale planningen evaluatiecyclus (2005);
•D
 e invoering van Engels als instructietaal in alle
masteropleidingen (2005);

van de kwantitatieve indicatoren voor onderwijskwaliteit
en studiesucces en het maken van afspraken met de
instellingsaccountant over de verantwoording van de
prestatieafspraken.

•D
 e universiteitsbrede herinrichting van alle ondersteunende
diensten tot één Universiteitsdienst (2005/6);
•D
 e realisatie van de 3TU.Federatie, inclusief de vorming van

1.7 Bestuur en Raden

Centres of Excellence (2007);
•H
 et vaststellen en realiseren van de sectorplannen

1.7.1 Organisatiestructuur

Natuurkunde en Scheikunde (2009);
•D
 e invoering van de ’harde knip‘ op het gebied van het

De TU Delft werkt samen met vele andere onderwijs- en

onderwijs (2010); eerst bachelor halen, dan toegang tot

onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland en staat

master opleiding;

bekend om onze hoge standaard van onderzoek en onderwijs.

•D
 e keuze voor vier maatschappelijke profileringsthema’s –
Delft Research-based Initiatives (2007/8);
•D
 e inrichting van een ondersteunende functie om

De TU Delft heeft talloze contacten met regeringen,
handelsorganisaties, consultancy’s, de industrie en het
midden- en kleinbedrijf.

wetenschappers bij te staan bij het indienen van voorstellen
in het kader van het Zevende Kaderprogramma van de

1.7.2. College van Bestuur

Europese Commissie (2008);
•D
 e verbetering van de kwaliteit van de onderwijs en

Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan

onderzoeksinfrastructuur via een investeringsprogramma

van de TU Delft en is belast met het bestuur en beheer

met als doel de TU Delft gelijke tred te laten houden met de

van de universiteit. Het College van Bestuur bestaat op

belangrijkste internationale peers (2009/2010);

dit moment uit drie leden, die benoemd worden door de

•E
 en universiteitsbrede herinrichting op faculteiten op
wetenschappelijk afdelingsniveau; Herijking TU Delft (2010);
•V
 erdere internationale profilering door het opzetten van
research centers in het buitenland (2011).

Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht hoort hiervoor
vertrouwelijk de Ondernemingsraad en de Studentenraad
(op instellingsniveau). Het College van Bestuur en de
Secretaris van de Universiteit worden ondersteund door het
Bestuursbureau.

De succesvolle afronding van dit grote aantal complexe
verandertrajecten stelt vertrouwen in het vermogen van de

De samenstelling van het College van Bestuur voldoet nog

organisatie om ideeën om te zetten in realiteit.

niet aan de bepalingen 2.166 respectievelijk 2.276. In het
verslagjaar bestaat het CvB uitsluitend uit mannen. Bij het

1.6 Benchmark
De plannen van de TU Delft zijn vanuit een nationaal
perspectief vergelijkbaar met die van de TU/e en Universiteit
Twente op basis van de recente instellingsplannen en
jaarverslagen van deze universiteiten. In internationaal
perspectief vindt de TU Delft haar algemene strategie en
profiel in het bijzonder goed vergelijkbaar met die van
ETH Zurich, zoals dat tot uitdrukking komt in het recente
strategiedocument van deze universiteit. (www.ethz.ch/about/
strategy/index_EN).

Realisatie
De TU Delft heeft in 2012 direct al op onderdelen concrete
beleidsmaatregelen ontwikkeld en in gang gezet om de
gemaakte afspraken te kunnen realiseren. In het bijzonder
betreft dit de verdere uitwerking van beleidsmaatregelen op
het gebied van docentkwaliteit, de verdere operationalisering
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schrijven van dit jaarverslag is bekend geworden dat de
vice-President voor Education & Operations wordt

Voorzitter College van Bestuur
Drs. D.J. van den Berg

Rector Magnificus
(tevens vice-voorzitter)
Prof. Ir. K.Ch.A.M. Luyben

opgevolgd door mw. drs. J.L. Mulder, waardoor wel aan
eerdergenoemde bepalingen wordt voldaan.

Vice-President for Education &
Operations
Drs. P.M.M. Rullmann

Secretaris van de TU Delft
Drs. J.L. Mulder

•D
 e aanstelling van hoogleraren en van wetenschappelijke
sleutelposities;
• Portefeuille Onderzoek;

Verdeling taken en aandachtsvelden

• Portefeuille Valorisatie;

Uitgangspunt is dat op onderwerpen van belang voor alle

• Portefeuille Bibliotheek;

collegeleden, het model van collegiaal beleid wordt toegepast.

• Portefeuille Human Resources.

Verder geldt dat de voorzitter eindverantwoordelijke is voor
het bestuur van de universiteit.

De vice president for Education and Operations
• Beheerder Universiteitsdienst;

De voorzitter

• Portefeuille onderwijszaken;

• Strategie en beleid van de instelling;

• Portefeuille studentenzaken;

• Behartiging extern netwerk;

• Portefeuille operationele uitvoering;

• Portefeuille Marketing en Communicatie;

• Portefeuille ICT;

• Portefeuille Vastgoed;

• Portefeuille Facilitair Management;

• Portefeuille financiële strategie.

• Portefeuille Veiligheid;
• Portefeuille Elektronische en Mechanische Ondersteuning.

De Rector Magnificus
•D
 e wetenschappelijke koers van de universiteit in het
onderwijs en het onderzoek;
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1.7.3 Faculteiten
•F
 aculteit Bouwkunde (BK),

organisatie.

1.7.6 College voor Promoties

decaan: Prof.ir. Karin Laglas;
•F
 aculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG),
decaan: Prof.dr.ir. B.M. (Bert) Geerken;
•F
 aculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI),
decaan: Prof.dr.ir. R.H.J. (Rob) Fastenau;
•F
 aculteit Industrieel Ontwerpen (IO),
decaan: Prof.ir. M.A. (Ena) Voûte;
•F
 aculteit Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek (LR),

Het College voor Promoties heeft tot taak:
• het vaststellen van het promotiereglement;
•h
 et benoemen van promotoren en het samenstellen van
promotiecommissies;
•h
 et verlenen van het doctoraat;
• het verlenen van het doctoraat honoris causa;
•het adviseren over het instellen van bijzondere leerstoelen.

Prof.dr.ir. J.M. (Jacco) Hoekstra;
•F
 aculteit Technische Bestuurskunde (TBM),

1.7.7 Raad voor Hoogleraren

decaan: Prof. dr. T.A.J. (Theo) Toonen;
•F
 aculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW),
decaan: Prof. dr. ir. T.H.J.J. (Tim) van der Hagen;
•F
 aculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en
Technische Materiaalwetenschappen (3mE: Mechanical,

De Raad van Hoogleraren adviseert het College van Bestuur over
de kwaliteitszorg voor de wetenschappelijke staf, te weten:
•h
 et beleid voor behoud c.q. verhoging van de kwaliteit van
de wetenschappelijke staf;

Maritime and Materials Engineering),

•d
 e voorstellen voor (her)benoeming van hoogleraren;

decaan: Prof. dr. T.S. (Theun) Baller.

•h
 et ontwikkelen van criteria en procedures voor het
bevorderen en (her)benoemen van het wetenschappelijk

1.7.4 Instituten

personeel;
•h
 et ontwikkelen van een kwaliteitsgericht carrièrebeleid

Interfacultair Onderzoeksinstituut OTB, wetenschappelijk
directeur: Prof. dr. P.J. (Peter) Boelhouwer.

voor de wetenschappelijke staf;
•g
 aranties voor het optimaal functioneren, de rechten en de
plichten en de arbeidsvoorwaarden van de wetenschappe-

1.7.5 Universiteitsdienst

lijke staf.

De Universiteitsdienst (UD) is verantwoordelijk voor de

De Raad adviseert het College van Bestuur over de selectie

dienstverlening aan: studenten, medewerkers en andere

van kandidaten voor het ambt van Rector Magnificus en

stakeholders. De UD-medewerkers werken - vanuit

fungeert als klankbord voor het College van Bestuur over

onderstaande 10 expertisegebieden (domeinen) - mee aan de

zaken van instellingsbelang.

TU Delft-ambitie: om een universiteit van wereldniveau te zijn.
De Universiteitsdienst ondersteunt de TU Delft als geheel en

De Raad toetst de selectie van gastdocenten en research

faciliteert en coördineert bestuurlijke processen. De dienst

fellows en toetst voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen

heeft een belangrijke taak op het terrein van het initiëren en

voor hoogleraren en universitair hoofddocenten.

laten uitvoeren van de bestuurlijke agenda van de TU Delft.
Dit in nauwe samenwerking met de decentrale TU DelftUniversiteitsdienst
Domein

directeur

Directie Bestuursondersteuning

Dr. G.J.L. (Gert Jan) Scheurwater (a.i.)

Directie Instellingsbeleid

Dr. G.J.L. (Gert Jan) Scheurwater

TU Delft Library

Ir. W.J.S.M. (Wilma) van Wezenbeek

Dienst Elektronische en Mechanische Ontwikkeling

G. (Gerrit) Kahlman

Facilitair Management en Vastgoed

Ir. J.G. (Anja) Stokkers

Finance

Ir. M.N.A.J. (Mariëlle) Vogt

Human Resources (HR)

Drs. N. (Nynke) Jansen

Informatie en Communicatie Technologie

Ir. P.M. (Peter) van Schaik

Marketing en Communicatie

Ir. J.J.M. (Mark) Lammerts

Onderwijs en Studentzaken

Drs. J.L. (Anka) Mulder

18

In 2012 is de Raad als volgt samengesteld:

gevormd door de vakverenigingen, dat zich buigt over

• Prof. dr. ir. J.G. (Jenny) Dankelman, voorzitter;

arbeidsvoorwaardelijke zaken. In bepaalde gevallen adviseert

• Prof. dr. ir. J.G. (Jan) Rots;

het LO de OR, in andere gevallen is het juist andersom. Over

• Prof. dr. ir. A.J. (Alle-Jan)van der Veen;

de onderlinge verhouding tussen LO en OR is een convenant

• Prof. dr. ir. H.H.G. (Huub) Savenije;

gesloten.

• Prof. dr. ir. J.C. (Han) Brezet;

Tussen OR en het CvB is een convenant gesloten dat

• Prof. dr. J.T. (Jack) Pronk,

uitbreiding van de wettelijke adviesrechten inhoudt op

• Prof. dr. ir. R. (Rinze) Benedictus.

het gebied van de behandeling van begrotingen, van de
benoeming van decanen en directeuren, en van de werkwijze

1.7.8 Groepsraad

bij reorganisaties.

De Groepsraad bestaat uit de leden van het College van

1.8.2 Studentenraad (SR)

Bestuur en de decanen. In de Groepsraad voert het College
van Bestuur overleg met de decanen over zaken van

De Studentenraad van de TU Delft is de wettelijke

algemeen belang die de universiteit in haar geheel betreffen.

gesprekspartner van het College van Bestuur en behartigt de

Dit staat mede in relatie tot de specifieke belangen van de

belangen van studenten. In collegejaar 2012-2013 bestaat de

faculteiten en is gericht op het bevorderen van de eenheid

Studentenraad uit twee partijen: Lijst Bèta en ORAS.

en de ontwikkeling van de universiteit als instelling van

(zie tabel pagina 21)

wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

1.8.3 Gezamenlijke vergadering (GV)

1.8 Medezeggenschap

Hieronder wordt verstaan de gezamenlijke vergadering van
de ondernemingsraad en de studentenraad, bedoeld in artikel

1.8.1 Ondernemingsraad (OR)

9.30a, eerste lid WHW.
Het College van Bestuur moet, conform het bepaalde in artikel

De ondernemingsraad is een medezeggenschapsorgaan van

9.30a van de WHW, van de GV instemming verwerven voor

het personeel. De ondernemingsraad van de TU Delft bestaat

het Instellingsplan, het systeem van kwaliteitszorg en het

op dit moment uit 21 leden. (zie tabel pagina 20)

Bestuurs- en Beheersreglement.

De ondernemingsraad is overlegpartner van het College van

Ter voorbereiding van de onderwerpen die worden

Bestuur en oefent gestructureerd invloed en controle uit op

behandeld, stelt de GV werkgroepen in, die de onderwerpen

het beleid van het College van Bestuur.

voorbereiden.

De TU Delft kent ook nog het Lokaal Overleg (LO),

In 2011 was de GV-werkgroep Budgettoewijzing actief.
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De Ondernemingsraad is in 2012 als volgt samengesteld:
Opgevolgd door:
J.H. (John) Baggen
G.C.J. (Gerard) Bart (tot 01/09/2012)

Fractie
AbvaKabo FNV

H.X. (Hai Xiang) Lin

CMHF/AC-HOP

A. (Aad) Beeloo

AbvaKabo FNV

M. (Menno) Blaauw

Democratisch Beleid

V.P.M. (Vincent) van Croonenburg

CMHF/AC-HOP

S. (Stefan) Delfgou (tot 15/12/2012)

vacature

AbvaKabo FNV

Peter van Dijk

AbvaKabo FNV

F.R. (Regina) Edoo

AbvaKabo FNV

J.M. (Jolanda) Dijkshoorn (tot 01/09/2012)

N. (Relly) van Wingaarden

AbvaKabo FNV

R. (Rene) van Egmond (tot 01/06/2012)

W. (Wil) Schuite

AbvaKabo FNV

B.H. (Dineke) Heersma, voorzitter

CMHF/AC-HOP

A. (Aad) den Hollander

CMHF/AC-HOP

M.H. (Margreet) Koopman, secretaris

AbvaKabo FNV

C. (Cor) Kraaikamp

Democratisch beleid

E. (Erik) Louw

Democratisch Beleid

D. (Dick) Hoeneveld

Vrije Lijst

D.A. (Danko) Roozemond, vice-voorzitter

Democratisch Beleid

J.J. (Jaap) Meijer

Democratisch beleid

B. (Ben) Stuivenberg

Democratisch Beleid

M.P. Swarte
R.J. (Regina) Tange-Hoffmann .
(tot 01/10/2012)

Democratisch Beleid
A.C.E. (Annemarie) van de Vusse

1.8.4 Medezeggenschap Faculteiten

Democratisch Beleid

Facultaire Studentenraden
De Facultaire Studentenraad (FSR) is het hoogste

Onderdeelcommissies

inspraakorgaan van de faculteit. Hij behartigt de belangen

De Ondernemingsraad aan de TU Delft heeft onderdeel-

van de studenten op allerlei gebieden, zoals het beleid van

commissies op de faculteiten en diensten ingesteld. Dit besluit

de faculteit, strategiebepaling en voorzieningen. De raad

(en de aan de Onderdeelcommissie toegekende rechten) is

wordt jaarlijks verkozen en bestaat uit studenten, die zich

gebaseerd op artikel 15 lid 3 van de WOR.

gezamenlijk inzetten om de studenten te vertegenwoordigen.

Onderdeelcommissies (aan de TU Delft afgekort als:

De facultaire studentenraden, afhankelijk van de omvang van

OdC) hebben, volgens het instellingsbesluit van de

de faculteit, hebben minimaal 5 en maximaal 15 leden. Zij

Ondernemingsraad, de bevoegdheid tot het voeren van

hebben een zittingstermijn van een jaar.

overleg met diegene die de leiding heeft van het betrokken
onderdeel. Dat betekent dat de rechten en bevoegdheden van

De facultaire studentenraden leveren een actieve en

de ondernemingsraad, ten aanzien van aangelegenheden die

gewaardeerde bijdrage aan de vorming van het onderwijs-

het onderdeel betreffen, overgaan naar de OdC. Hierop zijn

en studentenbeleid van de faculteiten. Zo heeft de FSR

twee uitzonderingen:

adviesrecht over begroting van de faculteit, instemmingsrecht

• de OR kan besluiten een aangelegenheid zelf te behandelen;

in het onderwijs- en examenreglement (OER) en het

•e
 en OdC kan zelf geen rechtsgeding voeren.

uitvoeringsreglement (UR). Ook denkt de FSR mee over
bijvoorbeeld de strategie. De FSR vergadert maandelijks met

Het functioneren van onderdeelcommissies vertoont dus grote

de decaan, de opleidingsdirecteur en het hoofd onderwijs van

gelijkenis met het functioneren van een ondernemingsraad.

de faculteit.
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De Studentenraad is als volgt samengesteld:
Tot september 2012

Vanaf september 2012

Thijs Durieux

Lijst ßèta

E.J. (Enne) Hekma, voorzitter

ORAS

Geertje van Engen

ORAS

C.G.J. (Casper) Hügel

ORAS

Eline Leising

ORAS

D.F.M. (Diederik) Kuipers

Lijst ßèta

Bas Mentink

ORAS

E.M. (Eva) Nieuwenhuis

ORAS

Michiel Mudde

ORAS

R.J.(Rosanne) le Roij

Lijst ßèta

Bram Mulder

ORAS

C.P.J. (Christiaan) Rijneveld

ORAS

Paul Oligschläger

Lijst ßèta

T. (Tristan) Steegman

Lijst ßèta

Jeroen Röhner, secretaris

Lijst ßèta

P.A. (Peter) Swier

ORAS

Remco op het Veld

ORAS

A.C. (Anna) van der Togt

ORAS

Hester van der Waa, voorzitter

ORAS

L.M. (Lisanne) van Wijngaarden,
secretaris

Lijst ßèta

1.9 Kengetallen 2012
1e geldstroom

M¤ 384,7

2e geldstroom

M¤ 31,9

3e geldstroom

M¤ 118,1

Instroom diplomastudenten

3.613

BSc instroom

2.566

MSc instroom

915

Schakelklas

132

Populatie diplomastudenten

17.530

Bachelorpopulatie

10.497

Masterpopulatie

6.644

Schakelklas

389

BSA gehaald

69%

P in 1

25,1%

Promoties

303

PDEng-diploma’s
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Promotierendement binnen 5 jaar (werknemer promovendi)

47%
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2. Onderwijs
2.1 Context

2.1.1 Geprofileerd Onderwijsaanbod

De TU Delft zet zich al jaren in op het gebied van

De TU Delft kiest voor een compact opleidingsaanbod van

onderwijskwaliteit en studiesucces. In het voorstel voor

14 bacheloropleidingen. Deze bieden vrijwel het gehele

prestatieafspraken heeft de TU Delft aangegeven in 2012 en

palet aan ingenieursrichtingen aan. De TU Delft kent ruim

komende jaren in het onderwijs de nadruk te leggen op de

30 masteropleidingen. Een aantal daarvan is uniek in

volgende onderwerpen:

Nederland en daarmee profielbepalend voor de TU Delft. Een

• Differentiatie en breedte bacheloropleidingen;

deel van het masteraanbod wordt gezamenlijk met andere

• Profilering van masteropleidingen;

universiteiten verzorgd: in 3TU-verband en met de Universiteit

• Ontwikkelen van excellentieprogramma’s;

van Leiden en de Erasmus Universiteit. Belangrijke delen van

• Professional Doctorate in Engineering;

onze opleidingen worden verzorgd vanuit meerdere disciplines

• Graduate School – Doctoral Education;

binnen de TU Delft. De masteropleidingen zijn volledig

• Postacademisch onderwijs;

Engelstalig. Studentenmobiliteit wordt gestimuleerd, omdat dit

• Moderne (digitale) onderwijsvormen;

bijdraagt aan de verbreding van de intellectuele horizon van

• 3TU-samenwerking;

toekomstige ingenieurs.

• Samenwerking Leiden-Delft-Erasmus;
• Kwaliteit van de studenteninstroom;
• Studiesucces: ‘nominaal is normaal’;
• Didactische kwaliteit van de staf;
• I nstellingsaccreditatie, kwaliteitsborging en

2.2 Profilering BSc’s &
MSc’s (inhoud, niveau en doelgroep)

studententevredenheid.
Op deze gebieden heeft de TU Delft een grote hoeveelheid

De bachelor- en masteropleidingen zijn gekoppeld aan,

activiteiten ontwikkeld. Zo hebben de faculteiten gewerkt aan

respectievelijk verankerd in de technisch-wetenschappelijke

vernieuwing van de bachelorprogramma’s om verbetering van

disciplines van de TU Delft. De indeling naar disciplines

het studiesucces te realiseren. De vernieuwde opleidingen

helpt studenten bij het maken van een juiste studiekeuze.

kunnen volgend studiejaar starten. Het proces rondom de

De TU Delft biedt brede bacheloropleidingen aan. De

Graduate School is TU Delft-breed op soortgelijke wijze

arbeidsmarkt vraagt technisch-wetenschappelijke breedte

ingericht en ook voor het Honours Programme is een TU

en disciplinaire diepgang, naast maatschappelijke affiniteit.

Delft-brede structuur neergelegd. In het vervolg van dit

De inhoud van de bacheloropleidingen is gericht op de

hoofdstuk wordt per onderdeel een korte beschrijving

verwerving van een grondige theoretische basiskennis, op

gegeven van de activiteiten die hebben plaatsgevonden.

academische basisvorming, op het kweken van affiniteit met
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wetenschappelijk onderzoek en op kennisvalorisatie. Het

natuurkunde, biologie en geneeskundig onderzoek. Door de

accent van de masteropleidingen ligt op een systematische

snelle ontwikkelingen op het gebied van de nanotechnologie

verdieping en verbreding van de theoretische kennisbasis,

kan men pas sinds kort op dit nano-niveau de biologie

op onderzoek-, ontwerp- en constructievaardigheden, op

bestuderen. Er wordt steeds meer ‘gereedschap’ op basis van

academische vorming, en op voorbereiding voor het specifieke

natuurkundige principes ontwikkeld waarmee binnen een cel

beroepenveld of op verdere wetenschappelijke training.

gewerkt en geobserveerd kan worden. Er is daarom een hele

De TU Delft beschouwt de bacheloropleidingen als het

nieuwe generatie ingenieurs nodig die van deze beide velden

voorportaal van de masteropleidingen, niet als eindonderwijs.

verstand heeft. De opleiding Nanobiologie combineert deze

De ‘Delftse’ ingenieur moet kennis en competenties

velden, wat uniek is voor een bacheloropleiding. De opleiding

op masterniveau hebben. In de uitstroom van de

is in september 2012 van start gegaan; 72 studenten hebben

masteropleidingen onderscheidt de TU Delft drie groepen

zich ingeschreven.

afgestudeerden:
1) u
 itstromers naar het beroepenveld (verreweg de grootste
groep);
2) doorstromers naar de PDEng-opleidingen en
3) doorstromers naar de Graduate School.
De TU Delft versterkt – waar nodig – de inhoudelijke focus
en kritieke massa van de masteropleidingen door deze

2.3 Profilering
Promotieopleidingen &
PDEng (GS)

gezamenlijk met andere universiteiten landelijk aan te
bieden, zoals in 3TU-verband. Omdat het onderwijs in de

2.3.1 TU Delft Graduate School

mastersopleidingen is verweven met het wetenschappelijk
onderzoek, ontwikkelt de TU Delft geen separate

Voor alle faculteiten is per 1 januari dit jaar de Graduate

onderzoeksmasters.

School formeel van start gegaan. Om de promovendi en
begeleiders goed te kunnen ondersteunen bij het plannen

2.2.1 Start nieuwe bacheloropleiding
Nanobiologie

van het promotietraject is de Doctoral Monitoring Application
ingevoerd. Het web-based systeem volgt de voortgang van
promotietrajecten digitaal. Het faciliteert betrokkenen het

De nieuwe bacheloropleiding Nanobiologie, een samenwerking

sturen van herinneringen en het beschikbaar maken van

tussen de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam,

managementinformatie over promotietrajecten aan de TU

is officieel geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands-

Delft. In 2012 zijn 325 intakegesprekken gevoerd met nieuwe

Vlaamse Accreditatieorganisatie). Nanobiologie is een

promovendi die in de GS zijn ingestroomd.

relatief nieuw onderzoeksveld op het grensvlak van (nano)

Voor de TU Delft-promovendi is het sinds de invoering
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2.3.2 PDEng-opleidingen

van de GS verplicht een Doctoral Education programma te
volgen voor de verdere ontwikkeling van hun ‘transferable-,
research- en discipline-related skills’ (voor elk onderdeel

Binnen de 3TU. School for Technological Design, het Stan

tenminste 15 GS credits). Het College voor Promoties

Ackermans Institute, wordt conform het gestelde in het

(CvP) heeft het promotiereglement hiervoor aangepast. De

Ontwikkelingsplan 3TU. Federatie 2009-2012 gewerkt aan

universitaire GS organiseert een aanbod in gratis ‘transferable

initiatieven voor nieuwe ontwerpersopleidingen in zowel

skills’ trainingen. Dit aanbod is in 2012 verder geëvalueerd,

Delft (Civiele Techniek, Chemical Product Design), Enschede

bijgesteld en uitgebreid, in het bijzonder voor eerste- en

(werktitels: Robotica, Chemische Procestechnologie, Civiele

tweedejaars promovendi. Zo is de verplichte driedaagse

Techniek), als Eindhoven (Smart Energy Building, Healthcare

introductietraining ‘PhD Start Up’ over promoveren aan de

Systems Design, Automotive Systems).

TU Delft vernieuwd. De training is afgelopen jaar acht keer

In 2012 is het aantal PDEng posities nog eens sterk

georganiseerd voor gemiddeld 30 promovendi per training.

uitgebreid met behulp van de gelden uit het 3TU. Sectorplan

Promovendi betalen een eenmalige ‘entrance fee’ van ¤2.500

Technologie.

voor de GS.

Momenteel zijn er 17 PDEng opleidingen; dit aantal zal in de

De faculteiten zijn druk bezig geweest met nadere

komende jaren nog worden uitgebreid.

uitwerking van de taken, organisatie en inrichting van de

De ontwerpersopleidingen hebben grote meerwaarde voor de

Faculty Graduate Schools (FGS). De kaders die hiervoor zijn

Nederlandse topsectoren. In de 3TU-brochure ‘Technologisch

vastgesteld in de GS Board, vormen het vertrekpunt. Omdat

talent voor topsectoren’ is expliciet gemaakt welke

iedere FGS te maken heeft met een eigen karakteristieke

ontwerpersopleidingen voor welke topsector van betekenis

promotiepraktijk, werkt men binnen de kaders een aantal

zijn.

onderwerpen - zoals invulling van het mentorschap voor

Bij elk initiatief tot het opzetten van een nieuwe opleiding

promovendi, het Doctoral Education programma en het

wordt zowel gekeken naar de behoefte bij het afnemende

optimaliseren van de supervisie - nader uit. Gedurende het

veld als naar de belangstelling bij potentiële Technologisch

jaar is op de faculteiten ook de ondersteuning van de FGS

Ontwerpers in Opleiding/PDEng-trainees. In het tweede

verder ingevuld.

jaar van de opleiding lossen de Technologisch Ontwerpers

Het CvP heeft als examencommissie voor de toetsing van

in Opleiding als ontwerpopdracht, en tegen betaling, een

Doctoral Education de vrijstellingsmogelijkheden van het

bestaand probleem van een bedrijf op. Daarmee is de PDEng-

Doctoral Education programma nader geformuleerd en

graad bij uitstek ‘The Innovation Degree’.

diverse specifieke vrijstellingsverzoeken behandeld. Hierbij

In 2012 is het aantal PDEng-opleidingen van de TU Delft

is benadrukt dat vrijstellingen voor Doctoral Education

uitgebreid van drie naar vijf opleidingen. Het totaal aantal

slechts bij hoge uitzondering worden verleend. Er is een

ingestroomde PDEng’s is daarmee uitgekomen op 34.

start gemaakt met de vormgeving van Doctoral Education

Onderaan deze pagina staat de instroom van de afgelopen

voor ‘research- en discipline-related skills’, Dit gebeurt vooral

jaren weergegeven.

vanuit de faculteiten in samenwerking met de gelieerde
onderzoekscholen.

2.4 Online & open
education

De werving voor het personeel van de universitaire
Graduate School is ondertussen voltooid waarmee in 2013
de GS volledig operationeel kan zijn en bijvoorbeeld het
trainingsaanbod voor derde- en vierdejaars promovendi kan

2.4.1 OpenCourseWare

worden vormgegeven.

OpenCourseWare is hard doorgegroeid in het aantal

De instroom van de afgelopen jaren.
Opleiding

2009

2010

2011

2012

PED (Process & Equipment Design)

11

8

10

8

BPE (BioProcess Engineering)

11

10

7

8

BPD (BioProduct Design)

6

9

4

9

CPD (Chemical Product Design) (nieuw)

==

==

==

3

CDCE (Comprehensive Design in Civil Engineering) (nieuw)

==

==

==

6
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cursussen en het aantal bezoekers. Er zijn nu 100 cursussen

Internationaal is Anka Mulder (secretaris CvB/ directeur

beschikbaar. Alle faculteiten zijn hierbij vertegenwoordigd.

O&S) in haar rol als President van het OpenCourseWare

Alle nieuwe cursussen zijn voorzien van collegerama

Consortium zeer succesvol neergezet. Dit heeft geleid tot haar

videomateriaal en modulair van opzet. Dit heeft geleid tot

uitverkiezing op de lijst van Most Creative People in Business

dagelijks meer dan 800 bezoekers.

op plaats 19 en vele artikelen in internationale kranten,

Verder zijn de cursussen voorzien van een

nieuwsbladen en online media. Mede hierdoor wordt de TU

discussiemogelijkheid via OpenStudy. Hierdoor kunnen

Delft als één van de leidende universiteiten op het gebied van

bezoekers elkaar vragen over het materiaal stellen. In het

Open Education in de wereld gezien.

najaar is een pilot gestart met de mogelijkheid voor bezoekers
om een certificaat van deelname te behalen.

2.4.2 Online Masters

Verder is het beleid verbreed naar Open Education. Dit heeft
in december geleid tot het besluit om te starten met Massive

In januari is het project TU Delft Distance & Online education

Open Online Courses (MOOCs) en daarbij aan te sluiten bij

gestart met een tender onder Masteropleidingen waaruit drie

een internationaal consortium.

pilotprojecten zijn geselecteerd.

Nationaal is het profiel van de TU Delft op het gebied van

•C
 iviele Techniek en Geowetenschappen: MSc track

Open Education verder versterkt door de organisatie van een
drukbezocht symposium tijdens de Open Education Week met
presentaties van staatssecretaris Zijlstra en eurocommissaris
Kroes. Verder heeft het OpenCourseWare-team een
grote bijdrage geleverd aan het SURF trendrapport Open

Watermanagement;
• L uchtvaart- en Ruimtevaarttechniek: MSc profiel Aerospace
Structures & Computational Mechanics;
•T
 echniek, Bestuur en Management: MSc Engineering and
Policy Analysis.

Educational Resources 2012 met zes artikelen.

De pilotprojecten zijn in mei van start gegaan met het

Het Europese project OpenCourseWare in the European

omzetten van een vijf- tot tiental vakken uit het curriculum

higher education context heeft afgelopen jaar zeer goed

naar een online variant, zodat deze per 1 september 2013

gedraaid met een zeer goede beoordeling van de Europese

aan studenten over de hele wereld op afstand kunnen worden

Commissie. TU Delft is hiervan de coördinator. De partners

aangeboden.

zijn Universidad Politécnica Madrid, University of Barcelona,
KU Leuven, University of Lyon, Creative Commons en
OpenCourseWare Consortium.

2.5 Excellente studenten

Dit jaar is het initiatief genomen voor de opzet van een
netwerk van Europese instellingen die Open Education
gebruiken in Science, Technology, Engineering & Math (STEM)
onderwijs.
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2.5.1 Hoe stimuleert en erkent de TU 
Delft de excellente studenten?

Excellente studenten van de TU Delft worden extra

Deze zijn vastgesteld door het College van Bestuur in 2011,

uitgedaagd in het Honours Programme Delft, dat met een

en hebben tot doel in 2015 een BSc-in-4 jaar rendement te

SIRIUS-subsidie gestart is als een project. Er zijn ook andere

hebben van 55% oplopend naar 70% in 2020.

mogelijkheden voor de excellente studenten, zoals een
dubbele BSc Technische Wiskunde/Technische Natuurkunde of
een studieprogramma dat leidt tot een double degree.

2.6.1 Set maatregelen ter bevordering
van studiesucces

Afgelopen jaar heeft TU Delft ten aanzien van erkenning van
excellente studenten de volgende stappen gemaakt:

De faculteiten hebben gewerkt aan de realisatie van de set

• I n het kader van het excellentiebeleid heeft de TU

studiesuccesmaatregelen. Zowel de stuur- als de projectgroep

Delft verschillende uitingen van excellente prestaties

hebben de ontwikkelingen in de faculteiten gevolgd. Zo is

geïdentificeerd. Een aantal van deze prestaties wordt

documentatie ontvangen over de nieuwe BSc programma’s

gehonoreerd in het kader van het excellentiebeleid. Het

en is een bezoekronde langs de faculteiten georganiseerd.

gaat hierbij om studenten die deelnemen aan het Honours

Van de bezoekronde is een verslag verschenen met daarin

Programme Delft, studenten die een dubbele BSc of MSc

de stand van zaken, best practices en de zorgpunten. Doel

volgen, BSc of MSc diploma met Cum Laude en ontvangers

van het verslag is niet alleen een verantwoording naar het

van de MSc DRI en de Justus van Effen Excellence

College van Bestuur, maar zeker ook van elkaar leren/ elkaar

Scholarships.

inspireren.

•H
 et afgelopen jaar is gewerkt aan het opzetten van een
TU Delft-brede organisatiestructuur voor het Honours

Twee activiteiten uit het pakket Studiesucces hebben centraal

Programme Delft. Het Honours Programme Delft wordt

gestaan:

geleid door een directeur, die in opdracht van het College
van Bestuur, verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur.

BSA van 45 ECTS

Een projectleider voor het Honours Programme Bachelor en

In september 2010 heeft de TU Delft een Bindend

een projectleider Honours Programme Master ondersteunen

Studieadvies (BSA) van 30 ECTS ingevoerd. Met ingang

de directeur en zijn verantwoordelijk voor de operationele

van september 2012 is het BSA verhoogd naar 45 ECTS.

en niet-onderwijs-inhoudelijke zaken. Elke faculteit heeft

Bij de invoering hebben de opleidingen nog een keer

ook een eigen projectleider Honours Programme Delft,

kritisch gekeken naar het eerstejaars programma en de

die verantwoordelijk is voor de facultaire coördinatie van

studiebegeleiding. Zo zijn er, vooruitlopend op nieuwe

onderwijs en ondersteuning.

Bachelorprogramma’s, alvast een aantal vernieuwingen in

•D
 e insteek van het Honours Programme Delft is dat alle

faculteiten doorgevoerd.

studenten recht hebben op toegang tot het Honours
Programme Delft, mits toelaatbaar is gebaseerd op ‘past-

Voorbeelden hiervan zijn:

performance’. Studenten worden op verschillende manieren

• tussentijdse (digitale) toetsen;

tijdig op het bestaan van het Honours Programme Delft

• vakken meer geconcentreerd aanbieden;

gewezen. Dit gebeurt op facultaire informatiebijeenkomsten,

• versterking mentoraat en tutoraat;

Masterevents, Open Dagen, P-in-1 uitreikingen en via

•m
 eer monitoring van en gesprekken met eerstejaars

communicatie van het Honours Studenten Bestuur.
Potentiele kandidaten worden ook individueel door docenten

studenten;
• instelling herkansingscoördinator.

op het bestaan van het Honours Programme Delft gewezen.

Vernieuwing Bachelorprogramma’s

2.6 Realiseren nominaal
studeren

In 2011 heeft het College van Bestuur besloten dat de BSc
programma’s van de TU Delft beter studeerbaar moeten
worden. Om dit te realiseren is een aantal algemene
randvoorwaarden geformuleerd die vervolgens nader zijn
geconcretiseerd in de nota ‘Koersen op Studiesucces’. Deze

Het eindrendement van de Delftse opleidingen kan de

nota is eind 2011 vastgesteld en bevat de randvoorwaarden

vergelijking met andere technische universiteiten in de

en adviezen voor de faculteiten bij de herziening en opzet van

wereld goed doorstaan. Wel is de doorlooptijd een probleem

nieuwe programma’s. Belangrijke randvoorwaarden uit deze

gebleken: Delftse studenten doen te lang over hun studie.

nota zijn bijvoorbeeld: onderwijs wordt verzorgd in periodes

Om die reden is de TU Delft het project Studiesucces gestart.

van vijf of tien weken, per periode worden minimaal twee

Het project omvat de realisering van een set maatregelen.

en maximaal drie vakken aangeboden, vakken zijn minimaal
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Stand van zaken van de nieuwe BSc-programma eind 2012
Stand van zaken

Opleiding

Voldoet reeds aan Koersen op Studiesucces

BSc IO

Is net gestart met nieuwe BSc-programma;

BSc LR

eerst evalueren wat het effect is op het rendement
Goedgekeurde BSc-programma ontwerp:

BSc BK, BSc TBM, BSc WB, BSc MT, BSc TA, BSc TW, BSc TI

invoering in september 2013
Uitstel tot september 2014

BSc EE

Nog in gesprek over BSc-ontwerp

BSc CT, BSc TN, BSc MST, BSc LST

5 ECTS groot, meer activerende onderwijsvormen, minder

opleiding Technische Bestuurskunde geselecteerd om het

summatieve en meer formatieve toetsen en het realiseren van

blended onderwijsconcept curriculum breed te implementeren.

een optimum tussen contacttijd en zelfstudie.

De invoering van blended learning is volledig geïntegreerd

Begin dit jaar zijn de door de faculteiten ingediende plannen

met de curriculumherziening van de BSc TB opleiding in het

van aanpak ter bevordering van het studiesucces beoordeeld.

kader van studiesucces. De ontwikkeling van het nieuwe

Daarna zijn de faculteiten voortvarend aan de slag gegaan om

“blended” is gericht op invoering per 1 september 2013 voor

nieuwe bachelorprogramma’s te ontwerpen.

het eerste jaar. Per september 2014 volgen het tweede en
derde studiejaar.

De stuur- en projectgroep Studiesucces hebben diverse

Het ‘E-merge’ consortium is ook gestart met een programma

(centrale) activiteiten ondernomen om de faculteiten

rond ‘Blended learning’. Elke ‘E-merge’ instelling heeft

te ondersteunen bij de curriculumherziening. Enkele

binnen dit programma een pilotproject uitgevoerd. Bij

voorbeelden:

de TU Delft gaat het om de digitale doorstroomminor

•e
 en reeks lunchlezingen is georganiseerd met (externe)

Werktuigbouwkunde. De faculteit 3mE biedt deze

deskundigen op gebieden als curriculumherziening,

doorstroomminor aan hbo-studenten aan die nog niet zijn

vakontwikkeling, studiehandleidingen, overgangsregelingen,

afgestudeerd en willen schakelen naar de Masteropleiding

formatieve toetsing, et cetera.

Mechanical Engineering. Steeds minder hbo-studenten kiezen

•e
 en menukaart met een trainingsaanbod voor de

voor deze variant, omdat door rooster technische problemen

curriculum- en vakontwikkelaars van de faculteiten (zie ook

de doorstroomminor nauwelijks is te combineren met het

‘docentprofessionalisering’);

hbo-onderwijs.

•d
 e werkgroep Didactiek, die resource sharing tussen de
facultaire projectleiders ‘BSc herziening’ heeft bevorderd;
•e
 en Blackboardomgeving met de vastgestelde besluiten

Begonnen is met het zo veel mogelijk digitaliseren van de
vakken in de doorstroomminor en het online toepassen
van onderwijsvormen. Dit geeft een flexibeler traject dat

van het College van Bestuur, relevante documenten en

voor een groot deel op afstand kan worden gevolgd en de

achtergrondinformatie bestaande uit onderzoeksartikelen,

toegankelijkheid wordt daarmee enorm vergroot. Streven is

interessante websites, best practices en de lunchlezingen

dat deze mogelijkheid op termijn het reguliere schakeltraject

die met Collegerama zijn opgenomen.

voor afgestudeerde hbo-ers gaat vervangen.

2.7 Onderwijskwaliteit
en moderne (digitale)
onderwijsvormen

2.8 Docentenkwaliteit
Het beleid is vooral gericht geweest op het behalen van een
Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) door nieuwe docenten.
Dit jaar zijn acties ondernomen om ook zittende docenten
didactisch te professionaliseren. Mede ingegeven door de

2.7.1 Blended Learning

prestatieafspraken met het ministerie met betrekking tot BKOcertificering is de TU Delft meer structurele aandacht gaan

De TU Delft staat een blended onderwijsconcept voor, waarbij

geven aan de kwalificatie van zittende docenten. Zo streeft de

sprake is van een optimale mix van contactonderwijs en

TU Delft ernaar dat in 2015 70% van de wetenschappelijke

online leren. Via een tender, waarvoor bachelor opleidingen

staf een BKO-kwalificatie of een vrijstelling op basis van een

van de TU Delft een plan moesten indienen, is de Bachelor

gelijkwaardige kwalificatie heeft.
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Eind dit jaar is een TU-breed plan opgesteld om de kwaliteit

4) In
 samenwerking met de EUR is er een leergang

van docenten en hun eerder verworven competenties

Onderwijskundig Leiderschap opgezet en gestart voor

inzichtelijk te maken: faculteiten bepalen aan de hand van

(toekomstige) onderwijsmanagers. De leergang loopt van

een toets of alle zittende docenten gekwalificeerd zijn voor

oktober 2012 tot en met oktober 2013.

het ontwikkelen en verzorgen van onderwijs. Afhankelijk
van het behaalde resultaat worden docenten vrijgesteld
van het behalen van een BKO-kwalificatie (eventueel onder
voorbehoud van het volgen van een of meerdere gerichte
trainingen) of verzocht om alsnog een BKO-kwalificatie te

2.9 Borging
onderwijskwaliteit

gaan behalen.
Daarnaast zijn in het kader van het Sectorplan Technologie en
de Bachelor herzieningen op het gebied van docentkwaliteit

2.9.1 Hoe borgt de TU Delft
onderwijskwaliteit?

onder andere de volgende acties ondernomen:
1) I n een proces van curriculumherziening moeten docenten

De internationaal erkende kwaliteit van het Delftse

worden voorbereid op hun veranderende taken. Er

ingenieursdiploma is één van de pijlers waarop de reputatie

is een begin gemaakt met het samenstellen van een

van de TU Delft is gebaseerd. Kwaliteit is kwetsbaar. De TU

professionaliseringsaanbod van workshops, presentaties en

Delft heeft een transparant stelsel van kwaliteitszorg om de

andere werkvormen voor docenten van de BSc-opleidingen.

hoge kwaliteit op alle niveaus van de instelling te borgen.

Concrete voorbeelden van dit aanbod zijn het opzetten

Het besturingsmodel van de TU Delft is de laatste jaren

en begeleiden van een systeem van peer review onder

geëvolueerd naar een meer centrale aansturing van

docenten en het onderwijskundig doorlichten van vakken.

de faculteiten. Daardoor beschikt de TU Delft over een

2) O
 m faculteiten te stimuleren docenten didactisch op te

goed werkende organisatie- en besliscultuur, waarin het

leiden, worden de kosten voor deelname aan de BKO

overlegmodel centraal staat. Bij de borging van de kwaliteit

(€ 2600) vergoed voor docenten die in 2012 en 2013

van het onderwijs wordt gebouwd op intensief samenspel

met het BKO-traject starten en voor 1-1-2014 klaar zijn.

van studenten, wetenschappelijke staf en bestuur. Oordelen

Daarnaast krijgen de faculteiten 100 gratis adviesuren van

van studenten en afgestudeerden over de kwaliteit van de

Onderwijskundig Centrum Focus.

opleidingen zijn onderdeel van de kwaliteitsborging.

3) I n het samenwerkingsverband met UL en EUR (LDE)

De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)

zijn de mogelijkheden verkend voor het opzetten van

oordeelt zeer positief over de onderwijskwaliteitszorg aan

een Seniorkwalificatie Onderwijs om ook meer ervaren

de TU Delft en heeft de universiteit de ‘instellingstoets

docenten te stimuleren zich didactisch te blijven

kwaliteitszorg’ (ITK) verleend. Daarmee is de TU Delft -

professionaliseren.

samen met de universiteit van Nijmegen - de eerste instelling
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die dit predicaat ontvangt. Volgens de NVAO heeft de TU

terugkerend onderwerp zijn aangezien dan de verdere

Delft een heldere visie op de kwaliteit van het onderwijs

implementatie en verdieping hierop plaatsvindt.

en op wat de universiteit in de toekomst wil bereiken. De
toekomstplannen worden bovendien breed in de organisatie

2.9.3 Trainingen examencommissies

besproken. Deze werkwijze, waarvan het College van Bestuur
de grote gangmaker is, wordt gekenmerkt door een top-down

Een directe spin-off van de genoemde activiteiten

en bottom-up overlegcultuur en dat siert de universiteit,

rondom toetsing is de door OC FOCUS georganiseerde

aldus de commissie. “De werkwijze heeft als gevolg dat er

examencommissietraining bestaand uit een vijftal thematische

een echte kwaliteitscultuur is ontstaan die in de organisatie

sessies. Elke sessie wordt ingeleid door een deskundige

breed gedragen wordt.” De NVAO stelt vast dat de TU Delft

spreker uit het veld. Deelnemers kunnen voorafgaand

“de verbetercultuur systematisch heeft verankerd in alle

aan de sessie eigen casuïstiek inbrengen, welke door de

geledingen van de organisatie”. Met het behalen van de ITK

spreker behandeld wordt. Tevens is door OC FOCUS de

kunnen de opleidingen van de TU Delft worden beoordeeld

notitie “Examencommissies in de Spotlight” geschreven;

volgens de zgn. beperkte opleidingsbeoordeling.

een handreiking voor examencommissies met betrekking tot
de uitvoering van de nieuwe wet versterking bestuur hoger

2.9.2 Thematische Audit Toetsbeleid

onderwijs.

Op 29 juni en op 7 november 2012 heeft in opdracht van

2.9.4 Visitatie en accreditatie
bachelor- en masteropleidingen

het College van Bestuur de interne thematische audit
toetsbeleid plaatsgevonden. In de eerste ronde van de audit
zijn de faculteiten Bouwkunde, EWI, 3mE en CiTG door een

In 2012 zijn twee 3TU-masters, 3TU-SET (Sustainable Energy

commissie van interne en externe experts geaudit. De andere

Technology, TNW) en 3TU ES (Embedded Systems, EWI) door

vier faculteiten LR, IO, TBM en TNW zijn bij de tweede ronde

de NVAO opnieuw geaccrediteerd voor een periode van zes

gevisiteerd. Binnen de TU Delft staat de implementatie

jaar. De overige drie 3TU-masters zijn gevisiteerd en hebben

van het ontwikkelde toetsbeleid hoog op de agenda. Het

een aanvraag tot heraccreditatie ingediend bij de NVAO.

doel van de toetsaudit is om na te gaan of de faculteit

Zes bacheloropleidingen en vijftien masteropleidingen met

enerzijds een goed toetsplan heeft dat voldoet aan de meest

een accreditatievervaldatum van 31 december 2013 zijn in

recente wettelijke criteria en anderzijds goed is voorbereid

2012 gevisiteerd. Deze opleidingen hebben alle met een

op de (her)accreditatie van haar opleidingen. De door de

positief advies van de betreffende visitatiecommissies bij de

toetsauditcommissie geschreven rapportages zijn aanleiding

NVAO een aanvraag ingediend tot heraccreditatie. De NVAO

geweest voor verbetermaatregelen op zowel facultair als

heeft deze aanvragen momenteel in behandeling. Het betreft

instellingsniveau. Ook in 2013 zal toetsbeleid een regelmatig

de volgende opleidingen:
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De NVAO heeft momenteel de aanvraag voor heraccreditatie in behandeling voor de volgende opleidingen:
Faculteit

Bacheloropleidingen

Masteropleidingen

Bouwkunde

Bouwkunde

Architecture, Urbanism & Building
Sciences
Geomatics

3mE

Werktuigbouwkunde

Mechanical Engineering

Maritieme Techniek

Marine Technology
Offshore & Dredging Engineering
Materials Science & Engineering
Biomedical Engineering
Systems & Control (3TU)

Civiele Techniek en Geowetenschappen

Civiele Techniek

Civil Engineering
Transport, Infrastructure & Logistics
(interfacultair)

Technische Aardwetenschappen

Applied Earth Sciences
Construction Management and
Engineering (3TU)

Technische Natuurwetenschappen

Life Science & Technology

MSc Life Science & Technology

Molecular Science & Technology

MSc Chemical Engineering
MSc Science Education &
Communication (3TU)

De opleidingen met een vervaldatum accreditatie van

jaar licht afgenomen ten opzichte het voorgaande jaar

31 december 2014 zijn gestart met de voorbereidingen

2011 (-2%). Het instellen van een Numerus Fixus bij de

voor de onderwijsvisitatie. Het gaat om de opleidingen

bacheloropleidingen Industrieel Ontwerpen en Bouwkunde in

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Industrieel Ontwerpen,

2011 en in 2012 bij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek heeft

Technische Natuurkunde, Technische Wiskunde en Technische

daarop een behoorlijk invloed gehad.

Informatica.

De instroom van eerstejaars in de schakelfase is in 2012 ten
opzichte van 2011 flink toegenomen (45% t.o.v. 2011).

2.10 Instroom, doorstroom (incl. VWO/WO,
BSA) en rendement
2.10.1 Instroom

Bij twee (BK en LR) van de drie faculteiten (BK, LR en IO)
is als gevolg van de gehanteerde Numerus Fixus sprake is
geweest van een terugloop in nieuwe eerstejaars ten opzichte
van studiejaar. De instroom bij IO bleef stabiel.

2.10.2 Aansluiting met het voortgezet
onderwijs
De verschillende organisatieonderdelen die zich bezighouden

De instroom van nieuwe studenten in 2012 is ten opzichte van

met aansluitingsactiviteiten en –projecten zijn efficiënter

het studiejaar 2011 vrijwel gelijk gebleven. Het betreft altijd

gaan samenwerken om de activiteiten in het kader van

eerstejaars instelling, dus studenten die voor het eerst een

voorbereiding van studenten op een succesvolle studie zo

studie aan de TU Delft volgen.

goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit proces is nog

Die gelijke instroom t.o.v. 2011 is voortgekomen uit een

gaande. Marketing & Communicatie, de lerarenopleiding SEC,

combinatie van een geringe daling van de instroom van

het Science Centre Delft en Onderwijs & Studentenzaken

bachelorstudenten met de groei van de instroom in de master

opereren steeds meer vanuit één visie. Als gevolg hiervan

(net als vorig jaar weer +11% t.o.v. het vorige jaar). Die groei

zijn activiteiten beter op elkaar afgestemd. Ook wordt steeds

in masterinstroom heeft grotendeels bestaan uit toestroom

meer met de Delftse vestigingen van de hbo-instellingen

van buitenlandse masterstudenten naar Delft.

opgetrokken richting scholen.

Het aantal nieuwe bachelorstudenten is evenals vorig
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In het kader van ‘Delft voor Docenten’ (DvD) zijn in

een andere studie hebben gekozen, zich bij de studiekeuze op

het afgelopen jaar 11 bijeenkomsten met docenten

de een of andere manier door de numerus fixus heeft laten

georganiseerd. De tevredenheid van de aanwezige docenten

beïnvloeden. De onzekerheid heeft hierbij een belangrijke

is onveranderlijk groot, zowel over de inhoud als over de

rol gespeeld. Van deze afvallers heeft 59% zich vanwege de

logistiek. Via deze contacten met docenten wordt geprobeerd

vroege deadline voor de numerus fixus aangemeld zonder

de leerlingen te bereiken en bij te dragen aan een goede

zeker te weten in Delft te willen studeren. Uiteindelijk heeft

beeldvorming van de opleidingen aan de TU Delft.

slechts 16% voor een andere opleiding dan Bouwkunde of

Door regelmatige deelname aan de bijeenkomsten is er

Industrieel Ontwerpen bij de TU Delft gekozen. Maar liefst

inmiddels een netwerk ontstaan van circa 50 docenten.

44% heeft de beslissing genomen om elders een opleiding te

Daarnaast is er een groep gevormd van circa 100 docenten

volgen.

die incidenteel een DvD-bijeenkomst hebben bijgewoond. Met
41 scholen in de regio wordt regelmatig contact gelegd en 20

Numerus Fixus met decentrale selectie 2012-2013

scholen zijn structureel bij DvD betrokken.

Voor studiejaar 2012-2013 wordt voor drie

Er is verschillend materiaal op OpenCourseWare gezet over

bacheloropleidingen gebruik gemaakt van de mogelijkheid

aansluiting met het vwo-onderwijs, waar vwo-leerlingen

om decentraal te selecteren. Het gaat om de opleidingen

gebruik van kunnen maken. De zogeheten flitscolleges

Bouwkunde, Industrieel Ontwerpen en Luchtvaart- en

binnen Open-Courseware lijken een geschikte optie te zijn

Ruimtevaarttechniek. BK en LR hebben 20% van de

om kleinere onderwerpen direct aan te laten sluiten bij de

onderwijscapaciteit beschikbaar gesteld voor studenten

vwo-stof.

met bijzondere kwalificaties. IO heeft dit op 15% gesteld.
De overige beschikbare plaatsen worden door middel van

2.10.3 Populatie TU Delft 2003-2012

gewogen loting verdeeld. De beschikbare capaciteit van
de opleidingen is bepaald op 450 voor Bouwkunde, 330

Het aantal studenten aan de TU Delft stijgt nog steeds. Op

voor Industrieel Ontwerpen en 440 voor Luchtvaart- en

1 december 2012 is de TU Delft voor het eerst boven 17.500

Ruimtevaarttechniek.

studenten uitgekomen! De groei van de populatie blijft groot,
maar de groei is minder dan enkele jaren geleden.

2.10.5 Doorstroom

Deze groei kan op conto worden geschreven van
masterstudenten (+11% t.o.v. 2011) en schakelstudenten

Maatregelen om de doorstroming te bevorderen hebben hun

(+14% t.o.v. 2011). Het aantal bachelorstudenten is echter

eerste vruchten afgeworpen: studenten hebben sneller hun

licht afgenomen (-3% t.o.v. 2011).

bachelorsdiploma gehaald.
Van de categorie studenten die rechtstreeks van het VWO een

Populatie buitenlandse studenten

studie bij de TU Delft zijn gestart, heeft van het cohort 2007

Het aandeel buitenlandse studenten van de totale

33% het bachelorsdiploma in vier jaar gehaald, terwijl dit van

studentenpopulatie is opnieuw gestegen. Gemiddeld is het

cohort 2006 22% was. De invoering van de harde knip heeft

aandeel buitenlanders TU Delft-breed nu 16%. In de bachelor

aan deze versnelling bijgedragen. Volgens de definitie van de

is dat ongeveer 7%, bij de master is dat duidelijk hoger

meerjarenafspraken is het slagingspercentage van de her-

uitgekomen: circa 30%.

ingeschrevenen 40%.

2.10.4 Numerus Fixus

Hbo-doorstroom
In samenwerking met de Open Universiteit (OU) is de

Voor de bacheloropleidingen Bouwkunde en Industrieel

Wiskundetoets voor hbo-doorstroomstudenten gedigitaliseerd.

Ontwerpen is voor het studiejaar 2011-2012 een numerus

De verplichte ingangstoets wordt niet meer aan de TU Delft

fixus ingevoerd. De beschikbare capaciteit is vastgesteld op

afgenomen, maar bij de Open Universiteit in een vestiging

respectievelijk 450 en 330 plaatsen. De numerus fixus heeft

naar keuze. Ook het tijdstip van afname kan nu door de

voor beide opleidingen een temperend effect gehad op zowel

student zelf worden bepaald en er kan desgewenst een

het aantal vooraanmeldingen als op het aantal definitieve

voorbereidingscursus worden gevolgd.

inschrijvingen.

Circa 400 studenten hebben de toets bij de Open Universiteit

Begin november is gebleken dat Bouwkunde op 405

gemaakt waarvan ongeveer de helft is geslaagd. Voor

inschrijvingen en Industrieel Ontwerpen op 288 inschrijvingen

cursusjaar 2012/2013 hebben ruim 130 hbo-studenten zich

is uitgekomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat ruim 60%

voor het volgen van een schakelprogramma ingeschreven.

van de studenten, die zich wel hadden aangemeld maar later

Een 3TU-werkgroep is aan de slag gegaan om de mogelijkheid
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van een 3TU-schakelprogramma te onderzoeken. De

• het ontwikkelen van excellentieprogramma’s.

diversiteit binnen de schakelprogramma’s is groot gebleken.

De invoering van het bindend studieadvies (BSA) per

Binnen de TU Delft alleen al worden bijna 40 verschillende

studiejaar 2009 heeft geleid tot een behoorlijk aantal

schakelprogramma’s voor hbo-studenten aangeboden.

negatieve adviezen (18% voor jaargang 2010 en 19% voor

Variërend in omvang van minder dan 30 tot meer dan

jaargang 2011).

60 ECTS. Deze diversiteit is ook bij de andere technische

Sinds de invoering van BSA is ook het aantal studenten dat

universiteiten gesignaleerd. Binnen de afzonderlijke vakken en

binnen de TU Delft na het eerste jaar een andere opleiding

gelet op de gebruikte onderwijsvormen, zijn er per instelling

heeft gekozen (omzwaaiers) aanzienlijk toegenomen: van 3%

ook inhoudelijk grote verschillen geconstateerd. Gelet op de

van alle eerstejaars in 2008 naar 8% in 2009, 2010 en 2011.

curriculumhervormingen die bij de 3TU-instellingen spelen,

Het percentage studenten dat na vier jaar het

is de tijd rijp om harmonisatie van de schakelprogramma’s

bachelorsdiploma heeft behaald is gestegen: van 21% van

serieus te overwegen. Daarbij onderzoekt de genoemde

het cohort 2003, naar 27% in 2006, en naar een opmerkelijke

werkgroep ook de mogelijkheden van het online onderwijs.

47% in 2008.
Dit laatste is het gevolg geweest van o.a. het effect van de

Bindend Studieadvies

invoering van de ‘harde knip’. Deze regel is in uitvoering

In vergelijking met collegejaar 2010/2011 is het aantal

genomen per 1 september 2010 en houdt in dat een student

negatieve adviezen aan het einde van collegejaar 2011/2012

pas wordt toegelaten tot de masteropleiding als de bachelor

vrijwel gelijk gebleven (nl. met slechts 1% toegenomen) en

is afgerond.

zijn er ook vrijwel evenveel studenten (verschil van 1%) vóór

Voor inzicht in effecten op de rendementen m.b.t.

1 februari gestopt met hun studie.

masterdiploma is het te vroeg om een uitspraak te doen.

In het kader van Studiesucces is de norm van het BSA

De TU Delft heeft zich voorgenomen verder ingrijpende

voor alle bacheloropleidingen verhoogd naar 45 EC vanaf

maatregelen te nemen die moeten leiden tot een verkorting

collegejaar 2012/2013.

van de gerealiseerde studieduur, zonder dat dit leidt tot een
verlaging van het studieniveau. Het gaat om maatregelen

2.10.6 Studiesucces en rendement

die gericht zijn op verbetering van het studiegedrag van
studenten, studieprogramma’s, docenten en extra curriculaire

Het thema Studiesucces is onderverdeeld in drie

activiteiten.

aandachtspunten:
• v erminderen van de uitval in het tweede en derde jaar o.a.

Voorkomen onnodige uitval en studieswitch

door het versterken van de selecterende functie van het

De TU Delft wil onnodige ‘uitval’ en ‘studie-switch’ in de

eerste jaar;

gehele opleidingsketen voorkomen. Zij wil studenten

• het verhogen van het BSc-rendement na vier jaar; en

aantrekken die het talent hebben om succesvol te worden in
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de ingenieurswetenschappen. De juiste studenten moeten op

over samenwerking in de Techniekkolom. Ambitie is om

het juiste moment op de juiste plek in de TU Delft starten.

werkplaatsen te creëren op het gebied van Bouwtechnologie

Een goede voorbereiding op de studiekeuze is essentieel voor

en Mechatronica, waar op basis van werkelijke bedrijfs-

studiesucces. Het is belangrijk toekomstige studenten actief

opdrachten in de hele kolom wordt samengewerkt.

te ondersteunen bij hun studiekeuze. Voor alle opleidingen

Ook de inhoudelijke samenwerking met zeven regionaal

is een gedegen kennis van wis- en natuurkunde - naast een

gevestigde hbo-opleidingen op het gebied van techniek is als

instroomeis - een belangrijke succesfactor.

succesvol aangemerkt en wordt voortgezet. De aanwezigheid

Dit jaar is de grens voor het Bindend Studie Advies verhoogd

van de opleidingen van de Haagse Hogeschool en InHolland

van 30 EC naar 45 EC. Deze maatregel is er op gericht om

op de campus van de TU Delft hebben de mogelijkheden voor

uitval van studenten verder naar voren te halen. Daarnaast

inhoudelijke synergie versterkt.

heeft de TU Delft hiermee gestuurd op een voortvarender

Het voornemen om de onderwijssamenwerking met de

aanpak tijdens de studie van de studenten zelf, ook al in het

Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit verder uit te

eerste jaar. Verwacht wordt dat hierdoor minder herkansingen

bouwen is onveranderd gebleven.

nodig zijn en dat studenten die het BSA gehaald hebben
uiteindelijk makkelijker en sneller door de studie zullen gaan.

2.11.1 Joint Education

TU Delft-breed is de uitval in 2012 op 19% uitgekomen en
de interne studieswitch op 8%. Nu de grens voor het BSA

De aanvraag voor doorstart van het Erasmus Mundus

is verhoogd, wordt een stijging verwacht van het aantal

programma Coastal and Marine Engineering and Management

studenten dat na het eerste jaar een andere studie kiest.

(CiTG) is dit jaar door de Europese Commissie wel

In het project ‘Studiesucces’ is de grondige herziening van de

gehonoreerd. De tweede ronde van het programma zal in

bachelorcurricula doorgezet. De nieuwe bachelorprogramma’s

september 2013 van start gaan.

starten in 2013. De bachelorfase is doorgelicht op
studeerbaarheid. Zonder concessies te doen aan de kwaliteit

2.11.2 Uitwisselingsovereenkomsten

van de opleidingen wordt ingezet op een meer gestroomlijnd
programma. Hiermee moeten studenten beter in staat zijn de

Voorjaar 2012 zijn er uitwisselingsovereenkomsten

studie met succes en in de gestelde termijnen af te ronden.

ondertekend met Queensland University of Technology

Studiesucces wordt verder toegelicht in 2.6 ‘Realiseren

(Australië) en met Tokyo Institute of Technology (Japan)

nominaal studeren’.

voor een periode van 5 jaar. Uitwisselingsovereenkomsten
met Tsinghua University en Dalian University of Technology

2.11 Samenwerkingsverbanden

(China), Royal Melbourne Institute of Technology (Australië),
University of Waterloo (Canada) en de University of Illinois at
Urbana Champaign (VS) zijn in voorbereiding.
De Erasmus-aanvraag 2012-2013 van de TU Delft voor studiestage- en stafmobiliteit is gehonoreerd met een budget van

Samenwerkingsrelaties op onderwijsgebied geven de

€ 356.970. Ruim 250 studenten kunnen uit dit budget een

TU Delft de kans een internationaal, competitief “Delfts”

Erasmusbeurs krijgen voor een studie of stageperiode bij een

opleidingsaanbod te kunnen blijven verzorgen. De TU Delft

partneruniversiteit van de TU Delft in de Europese Unie. Er

organiseert de samenwerkingsverbanden via regionale

zijn ook beurzen beschikbaar voor onderwijsopdrachten (15

en landelijke instellingsoverstijgende afspraken. Het 3TU.

beurzen) en staftraining (30 beurzen).

Sectorplan ‘Technologie 2011-2015’ is daarvan een goed
voorbeeld. De uitvoering van het 3TU. Sectorplan Technologie
is in september 2011 opgestart. De thema’s Herziening

2.11.3 Netherlands - Asia Honours
Summer School

Bachelorprogramma’s, Monitoring en Begeleiding, Excellente
Docenten, Internationalisering, Digitalisering Onderwijs,

In april heeft de landelijke selectiecommissie met Alexander

Stan Ackermans Instituut (promotie PDEng opleidingen) en

Rinnooy Kan (SER), Marjan Oudeman (AkzoNobel), Wiebe

Wiskunde Onderwijs zijn voortvarend aangepakt. Veel daarvan

Draaijer (McKinsey), Dirk Jan van den Berg (TU Delft) en

staat elders in dit jaarverslag beschreven. De voortgang is in

Yvonne van Rooy (Universiteit Utrecht) dertig excellente

januari en december van dit jaar gemonitord door experts van

studenten geselecteerd voor deelname aan de Netherlands-

het Platform Bèta en Techniek.

Asia Honours Summer School (NAHSS). Onder hen twee

Er is een regulier overleg tussen hogescholen, ROC’s

studenten van de TU Delft. Op 24 juni vertrekken deze

(Mondriaan en Wellant), de gemeente Delft en de TU Delft

Nederlandse topstudenten voor zes weken naar Hong Kong
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en Shanghai. In Hong Kong volgen de studenten twee vakken
aan de Summer School van de Chinese University of Hong

Verblijfsdoel: (Aanvraagdatum in 2012)

Kong en gaan ze de vraag uitwerken hoe de NAHSS kan

Aantal

bijdragen aan het versterken van de relatie tussen Nederland

Athens

29

en China. In Shanghai bezoeken de studenten verschillende

Conference

6

Nederlandse bedrijven. Ter voorbereiding op hun vertrek naar

Exchange

332

China hebben de studenten in mei en juni twee masterclasses

Fieldwork

132

gevolgd, waarin zij onder meer lezingen hebben gevolgd over

Internship

379

China, bezig zijn gegaan met het uitwerken van hun vraag

Other

44

en hebben gedineerd met de ambassadeur van China in

Project

182

Nederland. Op 29 september 2012 presenteren de studenten

SA Study Trip

417

de resultaten van hun onderzoek tijdens een bijeenkomst op

Thesis

86

de TU Delft. De eerste editie van de Netherlands-Asia Honours

Totaal:

1607

Summer School is een initiatief van de Universiteit Utrecht, TU
Delft en McKinsey.
8.21%

2.11.4 Mobiliteit
Al vele jaren komen er steeds meer studenten voor een
Master of een uitwisselingsperiode naar TU Delft. De
uitgaande mobiliteit (Delftse studenten naar het buitenland)
is lastiger te meten. Verschillende studenten hebben onder
uiteenlopende vlaggen een internationale ervaring. Sinds
2011 vraagt de TU Delft haar studenten zich te registreren
in onderwijssysteem Osiris bij een verblijf in het buitenland.
Studenten die aan dit verzoek voldoen, worden beloond met
een verzekering. Logischerwijs is de database beter gevuld
voor langdurige programma’s (score hoger dan 90%) dan
programma’s van een week (score minder dan 30%). Het

Een bijzonder groepje zijn de studenten die een

systeem registreerde in 2012 meer dan 1600 internationale

onderzoekstraining krijgen onder auspiciën van het Justus

bezoeken van Delftse studenten. Een substantieel deel van

van Effen programma. In 2012/2013 vertrekken 10 studenten

de studentenpopulatie doet tijdens de studie ten minste één

naar een universiteit in de absolute wereldtop om daar een

internationale ervaring op.

onderzoeksprogramma te volgen.
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2.11.5 Verzekeringen

86% zou weer dezelfde opleiding aan de TU Delft volgen.
De werkloosheid onder onze alumni lijkt af te nemen: waar

Het aankomend studiejaar wijzigt het beleid ten aanzien

in 2009 nog 6,3% van de respondenten aangaf werkloos te

van zorgverzekeringen voor internationale studenten. Tot op

zijn, is dat nu 3,8%. Verder vinden de alumni de opleiding

heden sloot de TU Delft voor alle niet Europese studenten een

intellectueel uitdagend (gemiddeld rapportcijfer 7,8 t.o.v.

zorgverzekering af. Gemakkelijk voor de student, die er verder

7,5 landelijk) en internationaal georiënteerd (gemiddeld

geen omkijken naar heeft en prettig voor de TU Delft omdat

rapportcijfer 7,3 t.o.v. 6,5 landelijk). Didactische kwaliteit

daarmee alle studenten goed verzekerd zijn en calamiteiten

van docenten en bereikbaarheid van docenten scoren – net

zijn ingedekt. Tegelijkertijd betekent het ook een inperking

als in de Nationale Studenten Enquête – lager dan landelijk

van de vrije keuze voor de student en een gebrek aan

gemiddeld, respectievelijk met een 7,0 t.o.v. 7,2 landelijk en

marktwerking vanuit de verzekeringsmaatschappij. Daarnaast

een 7,5 t.o.v. 7,6 landelijk.

betekent het verzorgen van de verzekeringen voor deze groep
studenten een stevige administratieve belasting.

2.12.2 Career Centre

In de nieuwe situatie zijn bedrijven uitgenodigd een
zorgverzekering te ontwikkelen en aan te bieden aan onze

Het TU Delft Career Centre zal per 1 januari 2013, na

studenten. De internationale studenten krijgen te horen dat

afsluiting als WO-Sprint project, voortgezet worden als

zij wettelijk verplicht zijn zorg te dragen voor het afsluiten

structurele voorziening. Dit jaar hebben circa 2400 (inter)

van een verzekering. Tijdens de registratiedagen wordt

nationale bachelor- en masterstudenten en promovendi

gecontroleerd of studenten ook daadwerkelijk een verzekering

gebruik gemaakt van bijna 100 groepsactiviteiten of

hebben afgesloten. Indien dat niet het geval is kan dat ter

de mogelijkheid tot individuele studie(her)keuze- of

plekke alsnog in orde worden gemaakt.

loopbaanbegeleiding. Het Career Centre is uitgebreid
met een ‘Careers Counsellor’ voor promovendi. De meer

2.12 Aansluiting op de
arbeidsmarkt

dan verdubbeling van bereikte deelnemers in een jaar
tijd is hiermee mogelijk gemaakt. Naast individuele
loopbaantrajecten voor promovendi zijn er diverse workshops
georganiseerd in het kader van de ‘Graduate Education’.
Via Facebook, een LinkedIn group en careercentre.

2.12.1 WO-Monitor

tudelft.nl wordt de doelgroep geïnformeerd over alle
loopbaanactiviteiten, nieuws op carrièregebied en regels rond

De alumni van de TU Delft zijn zeer tevreden over hun

werkvergunningen. Door deze werkwijze worden zo’n 2000

masteropleiding, zo blijkt uit de WO Monitor 2011, afgenomen

volgers bereikt.

onder afgestudeerden in het studiejaar 2009/2010. Maar liefst

Het groeiend aantal relaties met bedrijven heeft geleid tot een
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gestaag aanbod van (internationale) vacatures en een aantal

ofwel de klacht verder doorsturen binnen de faculteit. De

in samenwerking gerealiseerde events.

faculteit Bouwkunde kent een eigen klachtencoördinator.

Mooie activiteiten afgelopen jaar zijn het ‘Career Café’

Alle klachten over deze faculteit worden naar deze persoon

geweest, waarbij in één-op-één gesprekken met TU

doorgestuurd.

Delft-alumni drie verschillende loopbaanvragen getackeld

Vanuit het centraal klachtenloket wordt de afhandeling

konden worden en het gezamenlijk uitgedachte ‘Shell

bewaakt. Veruit de meeste klachten zijn binnen een

mentorprogramma voor vrouwen’ waar 14 van de 20

week afgehandeld. Dit is sneller dan de wettelijke

deelnemers van de TU Delft zijn gekomen.

beantwoordingstermijn van drie weken. Het loket heeft dan

Alle services van het TU Delft Career Centre staan zijn tot

ook geen klachten ontvangen van studenten over de duur van

een jaar na af studeren toegankelijk, tenzij binnen dat jaar

de afhandeling. Voor sommige complexere klachten was een

een baan wordt gevonden. In de praktijk is gebleken dat er

langere beantwoordingstermijn nodig.

ook behoefte bestaat aan ondersteuning voor studenten en
promovendi die al wat langer geleden bij de TU Delft hebben
gestudeerd. In samenwerking met en op verzoek van het
alumnibureau heeft het TU Delft Career Centre een pilotserie
van workshops voor die doelgroep verzorgd. Hoe dit in de

2.14 Bekostiging tweede
studie

toekomst een vervolg kan krijgen wordt onderzocht.
Dit jaar is € 37.188,81 ontvangen van het ministerie OCW uit
de subsidieregeling tweede graden hbo en wo. De toekenning

2.13 Klachtenloket

houdt verband met de drie masterdiploma’s die in het
studiejaar 2009/2010 zijn uitgereikt aan studenten die eerder

2.13.1 Centraal Klachtenloket voor
studenten

deels gelijktijdig een andere masteropleiding hebben gevolgd.
De TU Delft vraagt vanwege de kleine aantallen en de relatief
hoge controlekosten vooralsnog geen hoog collegegeld van

Het loket wordt beheerd door de studentendecanen. Deze

studenten die een tweede masteropleiding willen volgen.

hebben regelmatig contact met de ombudsman voor
studenten. De ombudsman neemt klachten in behandeling op
speciaal verzoek van de student of wanneer bemiddeling van
wenselijk is.

2.14.1 Niet-EER-studenten die een
beroep hebben gedaan op het
profileringsfonds (RAS-maanden)

Het centraal klachtenloket heeft in totaal 22 klachten
ontvangen. Dit aantal is in vergelijking met andere

In het (kalender) jaar 2012 hebben in totaal 1197 EER-

universiteiten gemiddeld te noemen. Voor de afhandeling van

studenten en 106 Non-EER-studenten RAS-maanden

ingekomen klachten is gekozen voor korte en informele lijnen.

toegezegd gekregen. De Non-EER-studenten hebben

Afgesproken is dat het loket klachten doorstuurt naar de

gedurende de toegekende maanden het wettelijk collegegeld

hoofden O&S, die ofwel zelf contact opnemen met de indiener,

betaald i.p.v. het verhoogd tarief voor non-EER studenten).

Toegezegde RAS-maanden
EER

Non-EER

Aantal

Uitgaven

Aantal

Uitgaven

2011

978

K€ 1.339

47

K€ 50

2012

1197

K€ 1.536

106

K€ 324
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3. Onderzoek
3.1 Context

TU Delft zich op richt, worden in hoge mate geïnspireerd door
grote maatschappelijke uitdagingen voor de toekomst.

In 2012 heeft de TU Delft haar visie en ambities op het gebied
van onderzoek vastgelegd in het instellingsplan - de Roadmap

Fundamenteel & nuttigheidsgedreven

TU Delft 2020 - en in haar Voorstel tot Prestatieafspraken

De strategische positie van het onderzoek van de TU Delft

aan de Staatssecretaris van het Ministerie van OCW. De

wordt bepaald door de herkomst van de onderzoeksvraag

Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek (RCHOO)

en de manier waarop aan de beantwoording van die vraag

heeft over het Voorstel voor Prestatieafspraken van de TU

wordt gewerkt. Is de vraag gedreven door nieuwsgierigheid

Delft geconcludeerd dat de TU Delft “goede voornemens heeft

of door nuttigheidsdenken? Nieuwsgierigheid is vaker een

met betrekking tot het onderzoeksbeleid”. Het gehele voorstel

drijfveer voor onderzoekers en de nuttigheidsvraag wordt

is als “zeer goed” gekwalificeerd.

veelal door de maatschappij en het bedrijfsleven gesteld, de

In 2012 heeft de TU Delft als onderdeel van de ontwikkeling

vragen kunnen via een fundamentele of pragmatische wijze

van de Roadmap TU Delft 2020 en het Voorstel voor

aangepakt worden.

Prestatieafspraken de strategische positie van het

De TU Delft is dominant gepositioneerd in het kwadrant rechts

wetenschappelijk onderzoek bepaald. Uitgangspunt

onder in de figuur. Het gaat hier om nuttigheidsgedreven

hierbij is dat de TU Delft nagenoeg het gehele spectrum

vragen die de TU Delft op fundamentele wijze probeert te

aan ingenieurswetenschappen bestrijkt. Deze technisch-

beantwoorden. Het betreft dan ook veelal onderzoek met een

wetenschappelijke breedte is de basis voor een robuust

lange tijdshorizon (> 8 jaar).

disciplinair specialisatieprofiel. De onderzoeksvragen waar de
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Science, engineering & design

dragers van het wetenschappelijke profiel van de TU Delft.

Bij het onderzoek staan drie invalshoeken centraal:

Zij zijn de kern van waaruit grensverleggend technisch-

science, engineering en design. De accenten die binnen de

wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt.

wetenschappelijke disciplines van de TU Delft op deze drie
invalshoeken worden gelegd verschillen.

3.2.1 Wetenschappelijke zwaartepunten

	
  

De TU Delft kent de volgende wetenschappelijke
zwaartepunten:

Bouwkunde
• Architecture
• Architectural Engineering & Technology
• OTB for the Build Environment
• Real Estate & Housing
• Urbanism

Civiele Techniek & Geowetenschappen
• Structural Engineering

Kennisdriehoek

• Geoscience & Engineering

De technisch-wetenschappelijke onderzoekskennis is

• Geoscience & Remote Sensing

een intrinsieke voedingsbodem voor het onderwijs en de

• Hydraulic Engineering

valorisatie van kennis aan de TU Delft. Omgekeerd leidt de

• Transport & Planning

interactie met nieuwsgierige en kritische studenten, bedrijven

• Water Management

en overheden tot nieuwe, onverwachte onderzoeksvragen.
Onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie inspireren elkaar.

Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica
• Applied Mathematics

3.2 Wetenschappelijk
profiel

• Electrical Sustainable Energy
• Intelligent Systems
• Micro-electronics
• Software & Computer Technology

Industrieel Ontwerpen
• Design Engineering
• Industrial Design
• Product Innovative Management

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek
•A
 erodynamics, Flight Performance and Propulsion & Wind
Energy
• Aerospace Structures & Materials
• Control & Operations
• Space Engineering
De ongeveer 40 technisch-wetenschappelijke disciplines en

Techniek, Bestuur en Management

hun vele specifieke specialismen zijn gebundeld in de acht

• Engineering Systems & Services

faculteiten van de TU Delft. De disciplinaire sterkte van de TU

• Multi Actor Systems

Delft is een kritieke succesfactor voor vruchtbare multi- en

• Values, Technology & Innovation

interdisciplinaire thematische samenwerking. Dit profiel is
verankerd in de afdelingen van de faculteiten van de TU Delft

Technische Natuurwetenschappen

en in de leeropdrachten van de hoogleraren. De hoogleraren

• Bionanoscience

en andere wetenschappelijke medewerkers zijn daarom de

• Biotechnology

40

• Chemical Engineering

de faculteit Technische Natuurwetenschappen en deze

• Imaging Science & Technology

afdeling deels onderbrengen bij de afdeling Proces &

• Quantum Nanoscience

Energy van de faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme

• Radiation, Science and Technology

Techniek en Materiaalwetenschappen en bij de afdeling
Chemical Engineering van de faculteit Technische

Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek &
Materiaalwetenschappen

Natuurwetenschappen;
•H
 et gecombineerd herstructureren van de afdeling Materials

• Biomechanical Engineering

Science & Engineering van de faculteit Werktuigbouwkunde

• Maritime & Transport Technology

met een gedeelte van de afdeling Chemical Engineering van

• Materials Science & Engineering
• Precision & Micro-systems Engineering
• Process & Energy

de faculteit Technische Natuurwetenschappen;
•H
 erpositioneren van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde
& Informatica tot ICT-faculteit;

• Systems & Control

•H
 et herstructureren van de wetenschappelijke basisindeling

3.2.2 Verdere versterking
wetenschappelijk profiel

Deze - soms ingrijpende - keuzes zijn gemaakt op basis van

van de faculteit Techniek, Bestuur & Management.
een aantal criteria, namelijk:
•E
 en evenwichtige vertegenwoordiging van de drie aspecten
Met de Herijkingsagenda TU Delft 2010-2013 is in 2010 een
meerjarig programma gestart om het wetenschappelijk profiel
van de faculteiten verder te versterken. Dit heeft onder meer

science, engineering en design;
•D
 e wetenschappelijke basis van de TU Delft door het verder
versterken van wetenschappelijke focus en kritische massa;

geleid tot een aantal keuzes voor samenvoeging, reductie

•D
 e maatschappelijke zichtbaarheid van de TU Delft;

in omvang dan wel (gedeeltelijke) discontinuering van

•D
 e aansluiting bij het Nederlandse Topsectorenbeleid, het

wetenschappelijke afdelingen, onder meer:

Europese Kaderprogramma Horizon 2020 en de Knowledge

•H
 et bundelen van de wetenschappelijke basisindeling van de

Innovation Communities (KIC’s) als onderdeel van het

huidige faculteit Bouwkunde in vier afdelingen;
•H
 et integreren van onderzoeksinstituut OTB als vijfde
afdeling in de faculteit Bouwkunde;
•H
 et verplaatsen van de afdeling Remote Sensing van

European Institute for Innovation & Technology (EIT);
• De verwevenheid van en interactie tussen onderwijs en onderzoek en een evenwichtige balans tussen beide activiteiten.
Het grootste deel van het besluitvormingsproces in het kader

de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek naar de

van de herijkingsagenda TU Delft is in 2012 afgerond. De

afdeling Geotechnologie van de faculteit Civiele Techniek en

implementatie van de ingezette veranderingen zal in de

Geowetenschappen;

komende jaren verder gestalte krijgen.

•H
 et afbouwen van de afdeling Multiscale Physics van
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3.3 Thematische
samenwerking

Duurzaam
Het instituut richt zich op de drie toepassingsgebieden
procesintensificatie, biochemische procestechnologie en
procestechnologie voor geavanceerde materialen. Het

Onderzoekvragen zijn veelal zo complex en heterogeen van

onderzoek heeft vaak een duurzame kant: het gaat om

aard dat zij vaak alleen beantwoord kunnen worden via een

energiezuinige productieprocessen, afvalverwerking,

thematische aanpak waarbij verschillende disciplines in multi-

waterzuivering en alternatieven voor schaarse grondstoffen.

en interdisciplinaire verbanden samenwerken.
De TU Delft heeft in 2012 de thematische samenwerking op

Startconferentie

het gebied van onderzoek verder versterkt. Dit wordt onder

Op 2 maart vierde het instituut zijn officiële aftrap met

meer gedaan in de Delftse initiatieven:

een inaugural conference. Een internationaal publiek van

• TU Delft Institutes;

driehonderd bezoekers, afkomstig van zowel kennisinstellingen

• TU Delft Research-based Initiatives en

als industrie, woonde lezingen bij van onder meer Gregory

• Onderzoekscholen;

Stephanopoulos (MIT) en Rafiqul Gani (TU Denemarken). Ook

Daarnaast is de TU Delft actief betrokken bij:

brachten de gasten een bezoek aan de aan procestechnologie

• Topsectoren;

gerelateerde labs en er was een posterpresentatie in het

• LDE Centres (Leiden-Delft-Erasmus);

DPTI-gebouw aan de Leeghwaterstraat.

• 3TU. Centres of Excellence;
• Europese programma’s;

Perfecte reactors

• Joint Research Centres.

Op 6 september hebben 3mE-decaan Theun Baller en DPTI-

Bij de keuze van inhoudelijke onderwerpen binnen thema’s

directeur Andrzej Stankiewicz het nieuwe TU Delft Perfect

sluit de TU Delft aan bij de Nederlandse agenda op het gebied

Reactors Lab. geopend. In dit lab werken wetenschappers aan

van wetenschaps- en innovatiebeleid. Het Topsectorenbeleid

verbetering van chemische reactoren op moleculair niveau.

is daarbij cruciaal. In EU-verband sluit de TU Delft aan bij de

Uniek in dit lab is dat de opstellingen die normaal door fysici

thema’s van Horizon 2020 en bij de Knowledge & Innovation

gebruikt worden, nu voor het eerst worden toegepast in de

Communities (KIC’s).

procestechnologie. De opening van dit lab betekent een nieuw
hoofdstuk voor het vakgebied.

3.3.1 TU Delft Institutes
Programmacomité
Op een specifiek aantal (opkomende) gebieden wil

Op 27 en 28 november was de eerste vergadering van het

de universiteit haar (inter)nationale zichtbaarheid

International Program Committee van het TU Delft Process

verder versterken door een virtuele bundeling van

Technology Institute. Dit comité bestaat uit internationale

onderzoekscapaciteit in een aantal universiteitsbrede

wetenschappers en industriële experts die toezicht houden

instituten. In 2012 hebben vier TU Delft Institutes een start

op het onderzoeksprogramma van het instituut. Het comité

gemaakt met hun activiteiten. Het betreft:

formuleerde aanbevelingen waaronder het idee van flagship

• TU Delft Procestechnology Institute;

projects waarin verschillende onderzoeksgroepen kunnen

• TU Delft Robotics Institute;

participeren.

• TU Delft Transport Institute;
• TU Delft Climate Institute.

TU Delft Robotics Institute

In december 2012 is een vijfde TU Delft Institute opgericht,

De wetenschappelijk uitdaging van het TU Delft Robotics

het TU Delft Wind Energy Institute.

Institute is het laten samenwerken van robot en mens
in ongestructureerde echte omgevingen. Hiertoe wordt

TU Delft Process Technology Institute

samengewerkt over een drietal thema’s:

Per 1 januari is de Delftse procestechnologie gebundeld in het
TU Delft Process Technology Institute. Directeur prof. Andrzej

1. Robot zwermen

Stankiewicz: “De TU Delft heeft kennis van procestechnologie

Simpele robots die onderling complexe taken kunnen

in huis op elke denkbare schaal: van nanotechnologie tot

uitvoeren ten dienste van mensen (zoals observeren, meten,

grootschalige industriële processen. Door intensievere

data verzenden, etc.)

samenwerking kunnen we dit vakgebied internationaal nog
beter op de kaart zetten.”
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2. Robots die werken

Grants:

Robots die simpele taken kunnen uitvoeren voor of samen

•E
 en aantal projectvoorstellen is ingediend, waaronder twee

met mensen in een productieomgeving met mensen.

FP7 voorstellen, STW perspectief (met een aantal Roboned
partners), NWO en STW voorstellen

3. Interactieve robots
Robots die op fysiek of sociaal/cognitief niveau kunnen

•F
 P7 IP ‘Factory in a day’ (totaal M¤ 12) is toegekend, TU
Delft is de coördinator van dit project.

samenwerken/interacteren met mensen.
Zichtbaarheid:
Vijftien leerstoelen uit de deelnemende faculteiten 3mE, EWI,

In 2012 is een vernieuwde website in gebruik genomen:

IO, BK, L&R en TBM werken inmiddels samen binnen het TU

www.robotics.tudelft.nl. Op 25 januari 2013 vindt het

Delft Robotics Institute. De structuur is open en biedt ruimte

openingssymposium van het TU Delft Robotics Institute

voor uitbreiding; nieuwe leerstoelen kunnen gemakkelijk

plaats. Ook hier wordt een flinke publicitaire belangstelling

aansluiten.

(kranten, televisie, radio) verwacht.

Highlights

TU Delft Climate Institute

Naar een duurzame organisatievorm:

Delftse wetenschappers zijn sterk in de technologie van

•E
 en stuurgroep is ingesteld met een vertegenwoordiger uit

klimaatobservatie, in het modelleren van klimaatprocessen en

iedere faculteit;

in het ontwikkelen van technische aanpassingen aan effecten

• Er zijn themacoördinatoren aangewezen;

van klimaatverandering. In maart 2012 is het TU Delft Climate

•E
 r is een Scientific Advisory board geïnstalleerd; een eerste

Institute van start gegaan. Onder leiding van directeur prof.

board meeting heeft plaatsgevonden;
•E
 en discussie is gestart met betrekking tot de bundeling/
versterking van de robotlabs binnen de faculteiten.

Herman Russchenberg verbinden de Delftse faculteiten CiTG,
EWI, LR, TBM en TNW hun onderzoek van klimaatprocessen
in het nieuwe instituut. In het Climate Institute wil de TU Delft
het internationale debat over klimaatverandering voeden met

Onderwijs & onderzoek:

nieuwe wetenschappelijke en technologische inzichten.

•3
 onderzoekthema’s zijn effectief gestart;

Het instituut kiest daarbij voor de volgende aandachts-

•E
 r is een start gemaakt met de ontwikkeling van de visie op

gebieden:

robotica vanuit de faculteit 3mE, inclusief een formatieplan

• Extreem Weer & de Stad;

en meerjarenplanning;

• Aerosolen, Straling & Wolken; en

•3
 minors opereren onder de vlag van het Delft Robotics
Institute (bij de respectievelijke faculteiten IO, EWI, 3mE);

•O
 bservatie en Validatie van Zeespiegelstijging &
Massatransport.
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Aspecten als betrouwbaarheid van wetenschappelijke

transportgerelateerde masteropleidingen aan de TU Delft

voorspellingen, waarde van wetenschappelijke twijfel,

beter op elkaar af te stemmen.

tijdige aanpassing aan nieuwe risico’s en onderbouwing van

In samenwerking met TU Delft Library is een zoekmachine

politieke besluitvorming komen aan de orde in het vierde

geïmplementeerd in de website die helpt de weg te vinden

aandachtsgebied Klimaatinformatie & Beleid. Het instituut

in de enorme rijkdom aan wetenschappelijke publicaties

zal de komende vijf jaar in onverwachte combinaties van

van onze onderzoekers (‘Discover’), met het Science Centre

vakgebieden nieuwe onderzoeksvragen stellen, door gerichte

zijn drie experimenten op transportgebied ontwikkeld en

dataverzameling nieuwe wetenschappelijke inzichten in de

tentoongesteld.

verandering van het klimaat verwerven en door ontmoeting en

Samen met de Nederlandse onderzoekschool voor Transport,

debat begrip ontwikkelen voor de verschillende uitdagingen

Infrastructuur en Logistiek (TRAIL) is een analyse gemaakt

en uiteenlopende posities van partijen.

van de wetenschappelijke kwaliteit van het Instituut en de
stafleden, en is een aanpak ontwikkeld die kwaliteit verder te

TU Delft Transport Instituut

versterken.

Het TU Delft Transport Instituut beoogt academische

Op het gebied van (onderzoeks-) fondswerving neemt het

onderzoek- en onderwijsactiviteiten op het gebied van

Transport Instituut deel in verschillende platforms om mee

personen- en goederenvervoer te bundelen, samenwerking

te denken bij het formuleren van relevante nationale en

binnen de universiteit en met partijen buiten de universiteit

internationale onderzoekagenda’s en roadmaps (Topsectoren,

te versterken, onderzoeksresultaten toepasbaar te maken

EU Horizon 2020). Ook distribueert het Instituut actief op

(kennisvalorisatie) en onderzoekfinanciering te verwerven.

maat gesneden informatie over aankomende of openstaande

Wetenschappers vanuit de meeste faculteiten van de TU

calls van nationale en internationale programma’s (NWO, EU)

Delft werken samen binnen het TU Delft Transport Instituut,

naar relevante onderzoekers.

dat speciale aandacht geeft aan kennisgebieden waarin
een leidende academische positie is of kan worden bereikt.

3.3.2 TU Delft Research-based Initiatives

Deze aandachtsgebieden zijn ‘gecoördineerd en coöperatief
verkeersmanagement’, ‘transportbeleid en –gedrag’, logistiek

De TU Delft maakt de koppeling tussen haar weten-

en goederenvervoer’ en ‘ruimte en mobiliteit’.

schappelijke profiel en maatschappelijke positie expliciet

Het instituut heeft al verschillende activiteiten ondernomen

door haar grote onderzoekpotentieel systematisch te

zoals de organisatie van het succesvolle en drukbezochte

ordenen vanuit aansluiting bij grote maatschappelijke

startevenement in november 2012, het regelmatig uitbrengen

thema’s. Hierbij wordt rekening gehouden met nationale

van een elektronische nieuwsbrief en de organisatie van

onderzoeksprioriteiten en internationale onderzoeksprioriteiten

maandelijkse ‘Transport Thursdays’ lezingenreeks. Op het

op EU-niveau.

gebied van onderwijs is een raamwerk ontwikkeld om de vier

Gezondheid, energie, leefomgeving en infrastructuren &
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mobiliteit zijn de grote maatschappelijke thema’s van nu.

De Green Village wordt een innovatief, inspirerend modulair

Daarom heeft de TU Delft in 2009 op deze vier gebieden Delft

en uitbouwbaar “dorp” op het voormalige terrein van de

Research-based Initiatives opgericht (DRI). Een DRI richt zich

faculteit Bouwkunde. In dit dorp zullen bedrijven, studenten

op het leveren van belangrijke wetenschappelijke bijdragen

en wetenschappers technische installaties voor de GreenTech

aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken

Gateway ontwerpen, bouwen en testen. Daarnaast wordt de

die binnen deze vier thema’s aan de orde zijn. Hiertoe

Green Village een aantrekkelijke plek om te lunchen, werken

wordt gewerkt vanuit een thematische multidisciplinaire

en vergaderen. Met als doel, optimale kennisuitwisseling en

samenwerking. De DRI’s zijn de gesprekspartners voor

een broedplaats van innovatie en creativiteit. De Green Village

overheid en bedrijfsleven, signaleren kansen en brengen

kan naar verwachting begin 2014 worden geopend.

innovatieve wetenschap actief voor het voetlicht. Naast het
bevorderen van multidisciplinair onderzoek dat aansluit bij

TU Delft krijgt geothermische bron

(inter)nationale onderzoekfinancieringsagenda’s, hebben de

De TU Delft wordt voor de warmtevoorziening minder

DRI’s ook een sterk inspirerend effect op studenten en op het

afhankelijk van toevoer van natuurlijke hulpbronnen.

onderwijs. In 2012 is door de DRI’s onverminderd ingezet op

Als uitvloeisel van het door studenten opgerichte Delft

deze aspecten.

Aardwarmte Project (DAP) heeft het College van Bestuur in
een voorgenomen besluit aangekondigd dat er op de campus

DRI Energy

een geothermische bron komt.
Dankzij het DAP-initiatief en gerealiseerde onderwijs- en

Energy Club

onderzoekprojecten, heeft de TU Delft inmiddels een 60 km2

De Energy Club brengt als integraal onderdeel van het Delft

concessiegebied voor aardwarmte-exploratie verworven,

Energy Initiative studenten met een passie voor (duurzame)

waarbinnen twee geothermische doubletten voor tuinders zijn

energie bij elkaar. Enkele activiteiten in 2012:

gerealiseerd.
Op de TU Delft campus wordt een twee kilometer diepe bron

Eerste All Energy Day groot succes

gerealiseerd: een belangrijke stap in het verduurzamen van

De eerste All Energy Day heeft op 23 maart in de

de warmtevoorziening van de campus. Aardwarmte heeft als

Fokkerterminal plaatsgevonden. Het evenement met lezingen,

bijkomend voordeel dat het vernieuwende technologie is, met

workshops en een pitch wedstrijd van startende bedrijven is

nog vele wetenschappelijke en technische uitdagingen waar

bezocht door ruim 300 studenten, vertegenwoordigers van

de TU Delft een aanzienlijke bijdrage aan kan leveren.

bedrijven en politiek. Oud-premier Balkenende reikte de prijs
voor beste pitch uit aan Berend-Jan Kleute van BlueRise.
De All Energy Day is zo succesvol verlopen dat het jaarlijks
terugkerend evenement wordt.
TU Delft energie-alumni netwerk gelanceerd
In september 2012 is het online TU Delft Energy Alumni
Network gelanceerd. Het Network loopt vooruit op een
algemeen TU Delft alumni systeem; zodra dit werkzaam
is kan het energiedeel worden geïntegreerd. Het energie
alumninetwerk heeft een directe link naar LinkedIn wat
ervoor zorgt dat eventuele wijzigingen in persoonsgegevens
automatisch in het systeem worden bijgehouden. Het

DEI-Fund voor baanbrekende energievoorstellen

alumninetwerk heeft tot eind 2012 reeds meer dan 200

Het Delft Energy Initiative wil valorisatie van excellente ideeën

alumni opgeleverd. Inschrijven is mogelijk via de link https://

versnellen door middel van het opstarten van het DEI-Fund.

energyalumnidelft.nl/

Dit is in november 2012 gelanceerd. Het DEI-Fund biedt
financiële steun aan (PhD) studenten en wetenschappers

Startschot voor Green Village

van de TU Delft die een potentieel commercieel idee

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Carlos de Bourbon de Parme

hebben met een hoog risico waarvoor een eerste pilot of

heeft op 7 juni het startsein gegeven voor de Green Village.

installatie moet worden gebouwd. Het voorstel moet binnen

Dit wordt een test site voor de concepten van de GreenTech

het thema (duurzame) energie passen en mag niet onder

Gateway (voorheen bekend als Green Campus) onder leiding

lopend onderzoek bij de TU Delft vallen. Het DEI-Fund biedt

van hoogleraar Future Energy Systems Ad van Wijk.

de mogelijkheid voorstellen te financieren tot € 10.000.
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Een belangrijke toegevoegde waarde is dat gedurende de

kennisvragen die er momenteel in het Deltaprogramma leven.

uitvoering van de projecten wetenschappelijke begeleiding

Nadat Deltacommissaris Wim Kuijken en Rector Magnificus

beschikbaar is en winnaars van het DEI-Fund deelnemen aan

Karel Luyben de dag hadden geopend, presenteerden

het Yes!Delft LaunchLab.

sprekers uit Nederland, de Verenigde Staten en Japan hun
ervaringen met duurzame inrichting van delta’s. Directeur-

Bijeenkomst Topsector Energie in Delft

generaal van Rijkswaterstaat Jan Hendrik Dronkers richtte

Op 5 september organiseerde de Topsector Energie samen

zich vooral op de vraag naar praktische kennis die vanaf 2020

met de TU Delft de landelijke werkconferentie ‘Topwerk in

nodig is om het Deltaprogramma uit te voeren.

uitvoering’ voor ongeveer 350 deelnemers van bedrijven,
kennisinstellingen en overheden. In verschillende workshops

Kick-off Delft Urban Water Centre

is gesproken over mogelijke verbeterpunten bij de aanpak

Het Delft Urban Water Centre was al enige tijd actief

van de Topsector Energie. De TU Delft heeft tijdens deze dag

achter de schermen. Het netwerk van Delftse stedelijk

de aandacht van de aanwezigen gevestigd op de succesvolle

water-wetenschappers breidde zich gestaag uit. Om achter

(energie gerelateerde) Dream Team projecten: Nuna, Solar

die schermen vandaan te komen, heeft het Delft Urban

Boat en DUT Racing die fysiek aanwezig waren in en rond de

Water Centre op dinsdag 29 mei 2012 een officiële kick-off

Aula.

georganiseerd. Daarin zijn onder andere de drie belangrijkste
onderzoeksthema’s van de komende tijd nader toegelicht:

Energieconferentie European University Association in

‘Urban water and weather’, ‘Closing water, nutrient and energy

Delft

cycles’ en ‘Water in megacities’. Dijkgraaf mr. Michiel van

TU Delft was eind februari gastheer van de

Haersma Buma van het Hoogheemraadschap van Delfland

oprichtingsconferentie van het European Platform for

heeft de openingshandeling verricht. Doel van het Delft Urban

University Energy Research and Education (EPUE) met

Water Centre is om kennis en expertise overzichtelijk te

ongeveer 200 aanwezigen. Het EPUE is een initiatief van de

bundelen in een virtueel instituut waarin onderzoekers vanuit

European University Association (EUA) en is voor de Europese

een grote diversiteit aan disciplines elkaar vinden. Daarmee

Commissie een belangrijke gesprekspartner binnen het kader

moet het Delft Urban Water Centre een incubator-functie gaan

van het Strategic Energy Technology Plan (SET-Plan). Het

krijgen voor vernieuwend en multidisciplinair wetenschappelijk

EPUE heeft als doel om meer invloed uit te oefenen op de EU

onderzoek rond stedelijk water.

energie-onderwijs agenda en via die route ook de aandacht
te (blijven) vestigen op het belang van fundamenteel

Congres Water & the City

energieonderzoek. DEI-voorzitter Hester Bijl is lid van de

In het kader van het 170e Lustrumthema water heeft

EPUE-stuurgroep.

DEnvI het wetenschappelijke congres ‘Water & the City’
georganiseerd. Op het congres pakten 80 studenten en

DRI Environment

waterprofessionals de waterproblematiek in vier grote
wereldsteden aan: Jakarta, Singapore, Rotterdam en New

Ecolution trapt af met lezingen

Orleans. Florian Boer (water en ruimtelijke ordening),

Ecolution, de studententak van Delft Environment Initiative,

prof. Huub Savenije (waterhuishouding & waterbeheer)

is in 2012 van start gegaan. Ecolution creëert een platform

en prof. Richard Ashley (stedelijk water) verzorgden key

voor studenten, docenten, medewerkers, bedrijven en alumni

note speeches. De caseholders John Jacobs (Rotterdam

om informatie te delen en elkaar te inspireren. Ecolution stelt

Climate Proof), Vladan Babovic (Delft Water Alliance), Jan

zich ten doel om via activiteiten en projecten bij te dragen

Jaap Brinkman en David Wagonner (Dutch Dialogues - New

aan het verminderen van de milieubelasting, het behoud van

Orleans) gaven inleidende presentaties waarna de deelnemers

grondstoffen en aan een duurzame samenleving. Het bestuur

met elkaar samenwerkten in workshops. De resultaten

van Ecolution bestaat uit vier studenten.

worden dit najaar gepubliceerd.

Kennisconferentie Deltaprogramma succes

Freecycle - Recycle event

In april heeft Deltaprogramma Link Delft, de Buiten Boord

Tijdens de introductieweken voor internationale studenten

Motor van het Deltaprogramma en een van de themagroepen

heeft Ecolution, de studententak van DEnvI, in samenwerking

binnen DEnvI, de tweede editie van de Kennisconferentie over

met het International Office het eerste FreeCycle Event

het Deltaprogramma georganiseerd. Ruim 220 deelnemers

georganiseerd. De studenten van Ecolution hebben boeken,

van universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven deelden

kleding, klein meubilair en huishoudelijke apparaten

de nieuwste inzichten en adresseerden de meest recente

verzameld van studenten die de TU hebben verlaten en van

46

TU medewerkers. Deze spullen zijn tijdens het event gratis

aan de volgende thema’s: (bio)imaging & imaging analysis,

aangeboden aan nieuwe internationale studenten. Meer dan

targeted molecular technology en medical devices &

100 studenten bezochten de FreeCycle. Wegens dit succes

instruments. Begin 2012 is het thema ‘design in healthcare’

zal dit evenement volgend jaar worden uitgebreid. Ecolution

hieraan toegevoegd. Het team van Delft hi bestaat hiertoe,

wil met Freecycle een bijdrage leveren aan een duurzame

naast enkele vaste stafmedewerkers, uit wetenschappelijke

leefomgeving.

vertegenwoordigers bij de faculteiten TNW, 3mE, IO en
EWI. Prof. Lucas van Vliet (TNW) is het wetenschappelijke

Aanscherping strategie DEnvI

boegbeeld. Eind 2012 is besloten de inhoudelijke focus te

In november heeft een brainstormbijeenkomst

verbreden naar de faculteiten Bouwkunde en TBM. In oktober

plaatsgevonden waarin platformleden en gasten zich hebben

is deze strategie bevestigd na afstemming met de Groepsraad.

beraden over de strategie van DEnvI voor de komende jaren.

Naast interne samenwerking binnen de TU Delft tot stand

Dit heeft geleid tot een aanscherping van een aantal thema’s

brengen, is regionale samenwerking misschien wel de

en tot een verkenning van de mogelijkheden van een aantal

belangrijkste doelstelling voor Delft hi. Hiertoe wordt nauw

nieuwe thema’s.

samengewerkt binnen de Medical Delta, waarin UMC’s,

Bestaande aangescherpte thema’s

universiteiten, bedrijven en lokale overheden de belangrijkste

• Adaptief Deltamanagement:

partners vormen. In 2012 zijn belangrijke voorbereidingen

• Urban Water:

getroffen voor de oprichting van de Stichting Medical Delta

• Duurzaam bebouwde omgeving

om het belang van de samenwerking nog meer kracht bij te

• Klimaat

zetten.

Te verkennen:

Ten slotte vindt internationale afstemming plaats binnen

• BioEngineering;

het HealthTIES consortium, waarvan de provincie Zuid-

• Environmental ICT en

Holland penvoerder is en waarin de TU Delft de managing

• Social Impact.

director levert. In 2012 is gewerkt aan afspraken rondom

Tevens is besloten tot een nieuwe werkwijze die zich

kennisuitwisseling en consortiumvorming. De resultaten

zal concentreren rondom de thema’s. In 2013 zal vooral

vormen best practice voorbeelden voor regionale health

gewerkt worden aan versterking van, en waar mogelijk

innovatie en de voorbereiding op een EIT KIC-call op het

verbreding, van het interne netwerk. De uitkomsten van de

gebied van health en ageing.

brainstormbijeenkomst worden nu verder uitgewerkt in een
actieplan.

Werkconferentie Patientveiligheid
In september heeft Delft hi de werkconferentie

DRI Health

“Patiëntveiligheid en technologie: Verbetering van het

Vanaf de start werkt het Delft Health Initiative (Delft hi)

operatieve proces” georganiseerd. Er is van gedachten
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gewisseld over hoe een structurele en verantwoorde inzet

bedrijven, zodat de bestaande en nieuwe kennis over gezond

van technologie en innovatie voor patiëntveiligheid binnen

ouder worden beter aansluit bij de wensen en behoeften

ziekenhuizen, bij zorgverzekeraars en overheid op de

van de ouderen en de samenleving. De resultaten moeten

beleidsagenda geplaatst kunnen worden. De werkconferentie

een antwoord geven op de vraag hoe om te gaan met de

was gericht op alle relevante stakeholders in het zorgveld

gestegen levensverwachting in Nederland.

en de verschillende beleidsgremia, belangenbehartigers in
het bedrijfsleven, politieke actoren en vanzelfsprekend de

KIC Healthy Living and Active Ageing / Active & Healthy

wetenschap. Prof. Jenny Dankelman (3mE) was de stuwende

Ageing

kracht achter deze werkconferentie.

In de Europese Unie is ‘healthy living and active ageing’
aangemerkt als één van de Grand Societal Challenges.

IMDI CoREs en MedTechWest event

Op dit onderwerp wordt in de komende jaren een KIC

De TU Delft is trekker van drie van de acht in 2010

georganiseerd (Knowledge & Innovation Community). Deze

gelanceerde publiek-private Centres of Research Excellence

KIC wordt belangrijk voor toekomstige financiering van onder

(CoREs) van het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI)

meer onderzoeksactiviteiten waar Delftse wetenschappers

van NWO/ZonMW. deze drie zijn:

baat kunnen hebben. Voor Delft hi vormt de voorbereiding

• Image Guided Medicine (MDII),

op de toekomstige KIC en belangrijk speerpunt. Via

• Neuro Revalidation (NeuroControl) en

twee lijnen vinden voorbereidende activiteiten plaats:

• Novel Instruments for Minimally Invasive Techniques

1) consortiumvorming met nationale en internationale

(NIMIT).

partners afkomstig uit wetenschap en industrie en 2) actieve

In juni heeft het MedTechWest event 2012 plaatsgevonden in

inhoudelijke beïnvloeding van het EIT European innovation

de faculteit 3mE, georganiseerd door de gezamenlijke Medical

partnership on active and healthy ageing.

Delta partners. Centraal stonden de drie IMDI communities
binnen de medische technologie. De aanwezigen zijn

DRI Infrastructures & Mobility

geïnformeerd over de laatste stand van zaken per IMDI. Aan
de IMDI CoREs zijn ongeveer 65 bedrijven verbonden.

Organisatorische ontwikkelingen
Begin 2012 heeft het Delft Infrastructures & Mobility Initiative

Holland Particle Therapy Center

(DIMI) een tussenbalans opgemaakt over de periode 2009-

Erasmus MC, LUMC, en de TU Delft werken sinds 2007 nauw

2011. Het kader voor de tussenbalans was het vijfjarenplan

samen om het eerste behandelcentrum voor protonentherapie

‘Strategisch Perspectief 2009-2013’ van DIMI. Aanleiding tot

in Nederland te starten. Het Holland Particle Therapy Centre

het opmaken van de tussenbalans, was de overdracht van het

(HollandPTC) richt zich op een optimale behandeling met

voorzitterschap.

protonen, baanbrekend wetenschappelijk onderzoek, en

DIMI heeft de bevindingen uit de tussenbalans, het hieruit

onderwijs. Een van de onderzoeks- en innovatiespeerpunten

voortvloeiende voorzittersprofiel en de kandidatuurstelling

is het ontwikkelen en klinisch implementeren van de

besproken met decanen van faculteiten, die via hun

meest geavanceerde beeldgestuurde en biologiegestuurde

wetenschappers participeren in DIMI.

protonentherapie. Indien alle vergunningen worden

Per 1 januari 2013 heeft het College van Bestuur prof.dr.ir.

verkregen, wordt het gerealiseerd op het terrein van het

Marcel Hertogh benoemd tot voorzitter en prof.dr.ir. Han

RID. Het Collge van Bestuur heeft in juni 2012 ingestemd

Meyer tot vice-voorzitter van het Delft Infrastructures &

met het verder uitwerken van de business case en het

Mobility Initiative. De benoeming geldt voor vijf jaar. Zij

doorzetten van de onderhandelingen met de leverancier van

volgen professor Han Vrijling op, die met emeritaat gaat en

de protonenapparatuur.

vanaf de start van het DRI-proces eind 2007 nauw betrokken
is geweest bij dit Delft Research-based Initiative. Marcel

Partners Medical Delta starten programma Vitaliteit

Hertogh bekleedt de leerstoel ‘Integraal ontwerpen en beheer

In maart hebben de partners binnen Medical Delta het

van civiele infrastructuren’ binnen de faculteit Civiele Techniek

programma Vitaliteit gelanceerd, waarin de gezamenlijke

en Geowetenschappen (CiTG). Han Meyer vervult de leerstoel

kennis en kunde op het gebied van gezond ouder worden,

‘Stedenbouwkundig ontwerpen - Theorie en methoden’ binnen

worden gebundeld. De universiteiten van Delft, Leiden en

de faculteit Bouwkunde.

Rotterdam en de UMC’s gaan op een vernieuwende manier
scenario’s ontwikkelen die de veerkracht, productiviteit

Herdefiniëring van thema’s

en kwaliteit van leven van ouderen kunnen verbeteren.

De tussenbalans heeft geleid tot een herdefiniëring van de

Dit doen zij samen met ouderen zelf, lokale overheden en

oorspronkelijke DIMI-thema’s. Voor de komende jaren ligt de

48

nadruk op verdere ontwikkeling en promotie van:

•D
 e lancering en debatbijeenkomst TU Delft Transport

• Safe & Livable Delta Areas;

Institute waarin langs de lijn van de focus op

• Sustainable Mainports & Hubs;

wetenschappelijk onderzoek en onderzoeksthema’s levendig

• Safe, Efficient, Clean & Intelligent Transport; en

is gedebatteerd tussen wetenschappers, beleidsmakers

• Available & Sustainable Infrastructures.

en professionals uit de sector. De onderzoeksthema’s

Gedurende 2012 zijn ook een aantal andere

waarop het instituut zich de komende jaren wil richten

samenwerkingsverbanden opgericht binnen de TU Delft en

zijn: Coordinated and Cooperative Traffic Management

in kader van het interuniversitaire samenwerkingsverband

Research; Transport Policy Research; Logistics and Freight

Leiden-Delft-Erasmus (LDE). Het gaat hierbij om het TU

Transport Research; Spatial Planning and Mobility Research.

Delft - Transport Institute, het Delft Flood Risk Centre

Het instituut onder leiding van prof. Bart van Arem brengt

en om het LDE-thema ‘Metropolis & Mainport’. Al deze

een groot aantal op transport gerichte wetenschappers

samenwerkingsverbanden zijn actief op het terrein van

bijeen vanuit verschillende disciplines en faculteiten om de

de geherdefinieerde thema’s. DIMI zal in 2013 extra

wetenschappelijke samenwerking te versterken om een

aandacht geven aan de profilering van deze thema’s en de

betere uitgangspositie te creëren ten aanzien van externe

samenwerkingsverbanden.

programma’s en fondsen.
•D
 e opzet en lancering Delft Flood Risk Center. Het center

Highlights

is gericht op de ontwikkeling van veilige en leefbare

• I nfrastructure & Environment (I&E)-aantekeningen

delta’s wereldwijd en wil vanuit verschillende disciplines

binnen Master-specialisaties van BK en TBM. Het aanbod

en faculteiten de benodigde expertise bijeen brengen. Het

van TU Delft-opleidingen op de domeinen infrastructuur

gaat hierbij om diverse aspecten van deltatechnologie,

en leefomgeving is door de Club van Maarssen (Min.

zoals hydraulic engineering, geotechnical analysis, remote

Infrastructuur & Milieu) als doorbraakproject opgenomen

sensing, flood defences & reliability, evacuation modelling,

in het zogenaamde projectenboek als onderdeel van

flood modelling, delta urbanism, water governance, water

2-jaarlijkse Innovatie-estafette.

management, disaster management, serious gaming and

•E
 en nauwe betrokkenheid bij de ontwikkeling van een

impacts of floods. De recent benoemde hoogleraren prof.

visie en kansen voor de Nederlandse kust binnen het

Bas Jonkman en prof. Matthijs Kok willen met dit center

Atelier Kustkwaliteit, samenwerkingsverband van o.a. TU

nadrukkelijk de TU Delft internationaal profileren en

Delft, kustprovincies, gemeenten, delta-commissaris en

positioneren op het gebied van deltatechnologie met flood

waterbouwkundige bedrijven. Er komt een afsluitende

management en flood risk management in het bijzonder.

manifestatie op verschillende locaties en het eindrapport zal
aan betrokken overheden worden aangeboden ter inspiratie
op het beleid voor de komende jaren.
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3.3.4 Onderzoekscholen

for Discrete Mathematics) en MRI (Mathematical Research
Institute);

De TU Delft heeft ook in 2012 de onderzoekscholen, waarvan
zij penvoerder is of waarin zij participeert, gehandhaafd.

• I nteruniversitaire Onderzoekschool Wetenschap, Technologie
en Moderne Cultuur (WTMC).

Onderzoekscholen versterken de profilering van de TU Delft.
Erkenning door de Erkenningscommissie Onderzoekscholen

Ontwikkelingen

(KNAW/ECOS) wordt door de TU Delft vooralsnog als een

De Graduate Research School Biotechnological Sciences Delft

belangrijk kwaliteitslabel gezien. De toekomst van de bestaande

Leiden (BSDL) heeft net als in 2011 de discussie voortgezet

en mogelijke nieuwe onderzoekscholen wordt bezien in het licht

hoe het merk en de huidige opzet van BSDL als basis voor

van de ontwikkelingen rond de Graduate School.

toekomstige ontwikkelingen kan fungeren. Men heeft uitstel

De TU Delft is in 2012 penvoerder van vijf onderzoekscholen,

aangevraagd voor hererkenning door de ECOS.

te weten:

De onderzoekschool Centrum voor Technische

• Advanced School for Computing & Imaging (ASCI);

Geowetenschappen (CTG) heeft aangegeven niet voor

•D
 elft Institute for Microsystems and Nano-electronics

hererkenning door de ECOS op te gaan. CTG kiest ervoor

(DIMES);

het opleiden en begeleiden van haar PhD’s via de facultaire

• Dutch Institute of Systems and Control (DISC);

Graduate School voort te zetten en haar onderzoek via het

• J .M. Burgerscentrum – Onderzoekschool voor Stromingsleer

netwerk van de toponderzoekschool ISES te continueren.

(JMBC);
• Transport Infrastructure and Logistics (TRAIL).

De onderzoekschool OSPT heeft haar positionering binnen het
universitaire bestel en haar governance veranderd. Er heeft
een integratie met het ISPT Institute for Sustainable Process

De TU Delft participeert anno 2012 in tien merendeels door de

Technology plaatsgevonden. De Universiteit Twente neemt

KNAW/ECOS erkende onderzoekscholen, te weten:

het penvoerderschap voor haar rekening en prof. H. van

• Casimir Onderzoekschool (CASIMIR, natuurkunde);

den Akker is benoemd tot eerste voorzitter van de Academic

• Onderzoekschool Engineering Mechanics (EM);

Advisory Board (AAB).

• Instituut voor Programmatuurkunde en Algoritmiek (IPA);
• Netherlands Graduate School of Urban and Regional
Research (NETHUR);

Toponderzoekscholen
De TU Delft participeert met de Delftse delen van

• Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Katalyse (NIOK);

de onderzoekschool CTG en onderzoekschool VMSG

• Nederlandse Onderzoekschool voor Bestuurskunde (NIG);

(Vening Meinesz Researchschool of Geodynamics) in de

• Onderzoekschool Procestechnologie (OSPT);

toponderzoekschool Netherlands Research Centre for

• School voor Informatie- en Kennissystemen (SIKS);

Integrated Solid Earth Science (ISES).

•W
 ONDER is een fusie van SIMATH, EIDMA (Euler Institute

Ook neemt de TU Delft via haar participatie in de
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onderzoekschool NIOK (Nederlands Instituut voor Onderzoek

initiatieven gestart, bijvoorbeeld op Wind Energie en op de

in de Katalyse) deel aan de toponderzoekschool NRSC

BioBased Economie. Ook is de TU Delft actief in 3 van de 5

Catalysis.

programmatische Perspectief programma’s van STW in de

Het NanoFront programma van het Kavli Nanoscience

topsectoren op de thema’s minimaal invasieve instrumenten,

Instituut van de faculteit TNW in samenwerking met de

natuurgedreven zandvoeding van de Nederlandse kust en

natuurkundigen van de Universiteit Leiden zal een 10 jaar

beeldvormingstechnieken voor het beter opsporen van ziekten

durend onderzoeksprogramma gaan vormgeven op het gebied

als Alzheimer, cardiovasculaire aandoeningen, en borstkanker.

van nanowetenschap en technologie. In het kader van het

In deze projecten draagt het bedrijfsleven gemiddeld een

NWO Zwaartekracht programma, het nieuwe instrumentarium

kwart van de totale kosten bij. Ook op het gebied van de

dat de ‘Dieptestrategie onderzoeksscholen’ van het ministerie

medische technologie zijn 3 publiek private programma’s

van OCW opvolgt, heeft de TU Delft een toekenning van bijna

gestart: een development centre voor minimaal invasieve

40 miljoen voor NanoFront ontvangen.

technologie, een centrum voor Neurocontrol waarmee de
basis gelegd kan worden voor een klinische infrastructuur

Hererkenning

waarbinnen gestandaardiseerde evaluatie plaats kan vinden

De ECOS heeft in 2012 positief geoordeeld over de aanvraag

en een centrum dat nieuwe echotechnologie ontwikkelt voor

voor hererkenning van de onderzoekschool NIG, Netherlands

het direct meten van de elasticiteit van hart en vaten en dit

Institute of Government. De TU Delft is via de faculteit TBM

direct beschikbaar maakt voor de klinische specialist.

bij deze onderzoekschool betrokken.
In 2012 heeft een groot aantal onderzoekscholen

3.3.6 LDE

voorbereidingen getroffen voor een hererkenningsaanvraag
die de ECOS in 2013 in behandeling zal nemen. Het betreft:

De universiteiten Leiden, Delft en Erasmus hebben in

TRAIL, JMBC, EM, NIOK, IPA en CASIMIR. Naar verwachting

2012 verder gewerkt aan het ontwikkelen van een unieke

zal de ECOS in juni 2013 haar bevindingen bekendmaken.

strategische alliantie in de regio. De alliantie is ingegeven
door de positieve ervaringen met bestaande onderlinge

3.3.5 Topsectoren

samenwerkingsverbanden, waaronder Medical Delta, en door
het grote potentieel dat schuilt in de samenwerking tussen

De TU Delft heeft in 2012 substantieel ingezet op

de geografisch nabijgelegen en inhoudelijk complementaire

deelname aan de Topsectoren. De acties die hierin voor

instellingen. De alliantie bestrijkt een unieke combinatie

de komende jaren zijn aangegeven – kennisontwikkeling,

van vakgebieden. De combinatie van een brede algemene

internationalisering en de human capital agenda – sluiten

universiteit (LEI), een brede technische universiteit (TU Delft)

aan bij de focus van de TU Delft: in iedere topsector wordt

en een meer gespecialiseerde universiteit (EUR) die relatief

het gehele spectrum van nieuwsgierigheidsgedreven tot en

dicht bij elkaar liggen in een dichtbevolkte en economisch

met toepassingsgericht onderzoek geprogrammeerd. De

belangrijke regio met o.a. de Rotterdamse haven en Den

wetenschappelijk bijdragen aan Topsectoren krijgen concrete

Haag als derde VN-stad, biedt grote kansen op meerwaarde

vorm via Innovatiecontracten met overheid en bedrijfsleven.

voor onderwijs, onderzoek en valorisatie.

De TU Delft heeft in 2012 aangegeven om aan 7 van de 9

In 2012 is de strategische samenwerking verder verkend en

economische Topsectoren substantieel bij te dragen: Water,

geïmplementeerd langs inhoudelijke lijnen. Als onderdeel

Energie, High Tech Systems & Materials, Life Science, Chemie,

van de verkenning zijn in workshops thematische discussies

Creatieve Industrie en Logistiek. In nevenstaande figuur wordt

gevoerd tussen de academische gemeenschappen van de drie

de betrokkenheid van de wetenschappelijke afdelingen bij de

universiteiten en is met studenten van gedachten gewisseld

economische Topsectoren aangegeven.

over de kansen op onderwijsgebied. Op bestuurlijk niveau

De uitslagen van de topsector calls in 2012 zijn nog niet

is overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de overheid

volledig bekend: eerste resultaten wijzen erop dat aan

en bedrijfsleven. Deze interacties hebben geleid tot de

de TU Delft meer dan 25 projecten zijn toegekend, en 6

nota “Meer Waarde”, waarin op hoofdlijnen de toekomstige

PhD-projecten uit het FOM/Shell computational sciences

samenwerking tussen de drie universiteiten wordt beschreven.

initiatief met Indiase promovendi. Projecten lopen uiteen

Samenwerking tussen disciplines biedt betere mogelijkheden

van ‘Strijd om aanvaardbare smart grid standaarden’ in het

om bij te dragen aan de Nederlandse Topsectoren, het

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren thema van NWO

oplossen van de door de EU geformuleerde Grand Challenges

tot nieuwe nanodeeltjes voor goedkope zonnecellen in het

en creëert een sterkere uitgangspositie om met hun

thema HTSM. Binnen de topsectoren Energie, Chemie en

wetenschappelijke volume blijvend mee te draaien aan de

Water zijn een aantal publiek-private programmatische

wereldtop. Dit leidt tot meerwaarde voor de onderzoekspositie
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van Nederland. De ambitie is om de instellingen met vereende

3.3.7 3TU.Federatie

krachten aantrekkelijker te maken voor talent en een grotere
kans te geven op het verwerven van externe financiële

Het sectorplan Wetenschap en Technologie uit 2004 was de

middelen voor excellent onderzoek.

start van de 3TU-samenwerking. Doel van deze samenwerking

De drie universiteiten bundelen delen van hun onderzoek

is het optimaliseren van de prestaties en samenwerking

in de hieronder genoemde vier LDE-Centers en vier LDE-

van de drie technische universiteiten, ten behoeve van het

thema’s. Juist door de intensieve samenwerking tussen

versterken van de internationale positie van Nederland.

en binnen disciplines op verschillende gebieden kan een
duidelijke meerwaarde worden gecreëerd. De centers en

Het ministerie van OCW heeft bij de oprichting van de 3TU.

thema’s hebben in hun planvorming ook aandacht besteed

Federatie in 2006 middelen ter beschikking gesteld voor de

aan onderwijs. De eerste fase van inhoudelijke planvorming

realisatie van vijf gezamenlijke Centres of Excellence (CoE) en

van de centers is in 2012 afgerond.

voor het aanstellen van 29 nieuwe hoogleraren aan de drie

Centers

technische universiteiten. De vijf CoE’s zijn opgericht rondom

• Center for Education and Learning;

de volgende onderwerpen: Intelligent Mechatronic Systems,

• Center for Governance;

Dependable ICT Systems, Sustainable Energy Technologies,

• Center for Global Heritage & Development;

Multiscale Phenomena, en Bio-Nano Applications. Inmiddels

• Center for Sustainability.

vormen de CoE’s vormen een cruciaal onderdeel in de

Thema’s:

bundeling van de onderzoekskracht door de drie Technische

• Safety & Security;

Universiteiten. Er zijn binnen de federatieve samenwerking

• Metropolis & Mainport;

nog drie CoE’s ontstaan: het 3TU.Centre for Ethics and

• Economic & Financial Governance in the European Union;

Technology (sinds 2007, 3TU.Bouw en 3TU.AMI (Applied

• Innovation and Technology Networks with Africa.

Mathematics Institute).
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In 2011 heeft de 3TU.Federatie het 3TU. Sectorplan

Bij deelname van de TU Delft aan Europese programma’s

Technologie 2011 – 2015 aan de staatssecretaris van OCW

ligt de focus niet alleen op aansluiting bij de Europese

aangeboden. Voor de uitvoering van het sectorplan wordt een

Grand Societal Challenges, maar ook op additionele

extra investering van jaarlijks 11 miljoen euro ter beschikking

onderzoeksfinanciering voor onderzoek ten behoeve

gesteld. In 2011, 2012 en 2013 worden de middelen op

van Industrial Leadership, de Knowledge & Innovation

verzoek van de staatssecretaris exclusief ingezet voor het

Communities als onderdeel van het European Institute for

onderwijs. De activiteiten in 2012 hebben vooral in het

Innovation & Technology waarbij de TU Delft participeert in

teken gestaan van de uitvoering van de plannen uit het 3TU.

de twee KICs Climate en ICTlabs, en de individueel gerichte

Sectorplan Technologie.

prestigieuze onderzoekssubsidies (ERC Grants). In 2012 zijn

Begin 2012 is feestelijk stil gestaan bij de eerste

8 ERC Starting Grants toegekend aan de TU Delft en een ERC

lustrumviering van de 3TU. Federatie. Deze viering vond

Advanced Grant voor Herre van der Zant voor onderzoek aan

plaats in het Concertgebouw in Amsterdam. De lustrumviering

magnetische moleculen en nanodeeltjes. Daarnaast is een

bestond uit twee onderdelen, een symposium en een

ERC Synergy Grant toegekend op Quantum Computing aan

optreden van de studentenorkesten van de drie Technische

Leo Kouwenhoven, Lieven Vandersypen en Carlo Beenakker

Universiteiten. Tijdens het symposium zijn de key-note

(UL), ook een gedeeld initiatief met de Universiteit Leiden.

speeches verzorgd door staatssecretaris Zijlstra en door

De ERC Synergy Grant is een zeer competitieve nieuwe

Bernard Wientjes, voorzitter van VNO-NCW. Beiden prezen de

subsidie voor samenwerkende topwetenschappers. Van de

inspanningen van de drie TU’s op het gebied van onderwijs en

ruim 700 aanvragen die begin 2012 zijn ingediend, is na drie

onderzoek.

selectierondes uiteindelijk slechts 2% in de prijzen gevallen.

3.3.8 Samenwerking via Europese
programma’s

3.3.9 Joint Research Centres
Naast de talrijke peer to peer contacten, werkt de TU Delft

De TU Delft heeft in 2012 haar aanwezigheid binnen de

buiten Europa ook intensief met China en Brazilië samen.

Europese samenwerkingsverbanden in het kader van

In 2012 heeft de TU Delft vier buitenlandse research

het 7e EU Kaderprogramma verder versterkt en voert in

centers in China en een in Brazilië geopend. De oprichting

Nederland de universiteiten aan met het grootste aantal KP7

van deze research centres tis een volgende stap in al

deelnamen, met bijna 250 projecten, waarvan meer dan

bestaande intensieve samenwerking. Deze centres geven

50 trekkerschappen. De TU Delft heeft in 2012 verder een

onderzoekers van de TU Delft gemakkelijker toegang tot

start gemaakt met de voorbereidingen van een succesvolle

fondsen, onderzoeksfaciliteiten, onderzoeksomgevingen en

deelname aan het 8e Kaderprogramma van de Europese Unie

wetenschappelijk talent in deze landen. Daarnaast dienen

– Horizon 2020.

de centres als steunpunten voor Nederlandse bedrijven.
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De centres krijgen een opstartbudget en zullen na drie jaar

De TU Delft is direct betrokken bij 8 van de 28 grootschalige

worden geëvalueerd op de voorgenoemde doelstellingen

faciliteiten op de nieuwe Nederlandse Roadmap Grootschalige

en de opgedane ervaringen. In 2012 heeft de TU Delft de

faciliteiten die in 2012 is uitgekomen.

volgende research centres geopend:

In 2012 heeft de Nederlandse overheid met 38 miljoen

•T
 U Delft – Beijing Research Centre on Solid State

een extra impuls aan de Hoger Onderwijs Reactor van de

Lighting (Beijing);
•W
 uhan University – TU Delft Joint Research Centre
on Spatial information (Wuhan);
•S
 CUT – TU Delft Joint Research Centre on Urban
Systems & Environment (Guangzhou);

TU Delft gegeven. Met deze impuls kan de TU Delft haar
investeringsprogramma OYSTER uitvoeren. De huidige reactor
wordt naar de laatste stand van wetenschap ingericht en
ingezet voor onderzoek, onderwijs en innovatie. Daarmee
verzekert Nederland zich van een internationale rol van

• Hohai – TU Delft Water Research Centre (Nanjing);

betekenis op het terrein van nucleaire kennis en expertise

• TU Delft – Brazil on Biobased Economy (Campinas).

en van continuering van zijn vooraanstaande plaats in de
mondiale nucleaire gemeenschap. De totale investering

3.4 Onderzoeksfaciliteiten

bedraagt over een periode van 10 jaar 117 miljoen, waarvan
zo’n 74 miljoen via de TU Delft zelf. Daarnaast is vanuit
NWO Groot een kleinere investering van 2,3 miljoen gedaan
met LARMOR waarin de TU Delft met TU/e en RUG een
innovatieve neutronenmicroscoop in het internationale

Om wetenschappelijk talent te binden, grensverleggend

neutronenlab ISIS in Engeland, waarmee meer Nederlands

onderzoek te kunnen verrichten, en nieuwe generaties

materiaalonderzoek gedaan zal kunnen worden. Ook is er in

ingenieurs op te leiden is de TU Delft sterk afhankelijk van

2012 door NWO een MoU ondertekend over de Nederlandse

hoogwaardige en kostbare onderzoeksinfrastructuur.

deelname in de ESFRI onderzoeksfaciliteit ESS in Zweden.

Deze maken het mogelijk modelmatige computersimulaties
op het realiteitsgehalte te toetsen. Het in de realiteit kunnen
toetsen van technisch-wetenschappelijke modelvorming is
iets wat op deze schaal elders in universitair Nederland niet
mogelijk is. Dit is sterk profielbepalend voor de TU Delft in het

3.5 Onderzoeksresultaten & Rankings

internationale onderzoekslandschap.
De TU Delft beschikt op haar campus over veel

3.5.1 Omvang onderzoek

onderzoeksfaciliteiten. Faciliteiten die uniek zijn in Nederland
en waar ook onderzoek voor bedrijven wordt gedaan. Van

De TU Delft hanteert externe geldstromen, onderzoeksinzet

windtunnels, chipfaciliteit, hoogspanningslaboratoprium en

van het wetenschappelijk personeel en aantallen promovendi

kernreactor tot serious gaming en productevaluatie.

als indicatoren van de omvang van het onderzoek.
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vooral bij de afname in conference papers (bijna 10%) . Als

Geldstromen

wordt vergeleken met referentiejaar 2003 dan is het huidige

Zowel de eerste, tweede als derde geldstroom onderzoek

aantal wetenschappelijke publicaties gestegen met 10,5%.

zijn in 2012 gestegen ten opzichte van 2011. Zo is de eerste

Vakpublicaties zijn in vergelijking met 2011 licht gestegen

geldstroom met 1,96% gestegen tot M€ 384,7. De tweede

naar 719. Hiermee lijkt de dalende lijn van de afgelopen

geldstroom is in 2012 komt met een stijging van 3,24% uit op

jaren te zijn gestopt. De daling van de achetliggende jaren is

M€ 31,9. De derde geldstroom is met 5 % toegenomen, wat

vermoedelijk veroorzaakt door de afschaffing van de BTA-

neerkomt op M€ 118,1.

screening in 2010. Ook het aantal populaire publicaties is licht

Verhoudingsgewijs is de omvang van de eerste geldstroom

gestegen: van 196 in 2011 naar 209 in 2012 (6,6%). Ten slotte

afgenomen: in 1999 besloeg de eerste geldstroom 81% van

het overige onderzoeksoutput, dat onder andere editorships,

de totale omvang van de drie geldstromen, in 2012 is dit

boekbesprekingen, octrooien en abstracts, posters bevat. Deze

aandeel gezakt naar 72%.

is in 2012 flink toegenomen ten opzichte van 2011: van 1329

De relatieve omvang van de tweede en derde geldstromen

naar 1643. Deze stijging kan vooral worden toegeschreven aan

nemen gestaag toe. De tweede geldstroom is van 2% in 1999

de registratie van posters met ingang van 2012.

uitgegroeid naar 31,9% in 2012, terwijl de derde geldstroom
van 16% in 1999 naar 22% in 2012 is gegaan.

De wetenschappelijke reputatie van de TU Delft wordt sterk
bepaald door de kwaliteit van de onderzoeksprestaties en

Onderzoeksinzet

– nevengeschikt daaraan en intrinsiek verweven daarmee

De onderzoeksinzet 2011 voor de TU Delft is bepaald op

- die van haar opleidingen. De TU Delft wil binnen al haar

basis van inzetpercentages per functiecategorie. De totale

wetenschappelijke disciplines meespelen in de mondiale

onderzoeksinzet van het WP is gedaald, van 1599 fte in 2009,

eredivisie. Op een geselecteerd aantal wetenschapsgebieden

naar 1498 fte in 2011.

wil zij prestaties in de top van deze mondiale eredivisie

De daling is voornamelijk te verklaren vanuit de eerste

realiseren.

geldstroom.
De verhouding van de inzet in 2e en 3e geldstroom ten

Promoties

opzichte van de 1e geldstroom (door het Rathenau Instituut

Het aantal promoties in 2012 is gedaald ten opzichte van

de ‘maatschappelijke’ en ‘wetenschappelijke werfkracht’

het promotie-aantal in 2011: van 314 naar 303. Uit de

genoemd ) is ten opzichte van 2009 gestegen naar

samenstelling van de gepromoveerden blijkt dat het aandeel

respectievelijk 0,42 en 1,59.

buitenlanders in 2012 verder is gegroeid tot 64% ten opzichte
van 23% in 1997. Het internationale karakter van het

Aantallen promovendi

onderzoek wordt met deze groep kenniswerkers onderstreept.

Het aantal promovendi is in 2012 met 2% gestegen naar

De TU Delft en het Nederlandse bedrijfsleven moeten zich

2318 personen. Als capaciteit in full time equivalent bedraagt

blijvend inspannen om deze aan zich te binden dan wel te

de stijging 4%. Hierin zijn 1354 onbezoldigde promovendi

rekruteren.

opgenomen, die qua salarislasten door externen worden
bekostigd. Het aantal en aandeel onbezoldigde promovendi is

Promotierendement

nog steeds stijgende, wat deels samenhangt met de stijging

De TU Delft heeft de intern gehanteerde definitie van het

van tweede en derde geldstroom.

kengetal promotierendement aangepast in lijn met de opzet

De landen-top tien waar de meeste buitenlandse promovendi

die de VSNU hanteert met het oog op optimale compatibiliteit,

vandaan komen, zijn: China, Iran, Italië, India, Duitsland,

en waar alle universiteiten mee hebben ingestemd. Het totale

Turkije, Portugal, Indonesië, Pakistan en België.

rendement van de ingestroomde werknemer-promovendi

3.5.2 Onderzoeksproductiviteit

schommelt tussen de 70 en 73% (instroom cohort 20012005). Het percentage van de ingestroomde promovendi dat
binnen vijf jaar promoveert ligt tussen de 37 en 43 %. Als

De aantallen publicaties zoals weergegeven in tabel 2.1 zijn

degenen die binnen 1 jaar stoppen met hun promotieonderzoek

conform de VSNU-definities uit 2010 en lopen parallel aan die

hieruit worden weggelaten, dan is een lichte verbetering in

van het SEP-protocol.

percentages waar te nemen.

Wetenschappelijke publicaties – refereed en non-refereed
tijdschriften, boeken, boekdelen etc. - zijn met 4,8% gedaald

3.5.3 Impact onderzoek

van 5840 in 2011 naar 5604 in 2012. Het aantal refereered
papers is vrijwel gelijk gebleven met vorig jaar. De daling ligt

Internationale rankings zijn een indicatie van hoe anderen
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denken over de kwaliteit van de TU Delft als geheel of van

Ranking 2012-2013’ (THE-ranking)

specifieke disciplines. Uit diverse rankings blijkt dat de TU

Op deze ranking is de TU Delft gestegen ten opzichte

Delft tot de Europese en wereldwijde top van universiteiten

van vorig jaar: van 104 naar 77. Maar in de ‘THE Top 50

behoort. Dit geldt vooral op het gebied van ‘Engineering and

Engineering & Technology’ is de TU Delft gedaald ten

Technology’.

opzichte van 2012: van 22 naar 32. De TU Delft is de enige

Naast de gespecialiseerde ‘Engineering and Technology’

Nederlandse universiteit in deze laatste ranking (zie tabel

rankings zijn verschillende ‘subject rankings’ belangrijk

3.2 Van bijlage 3). In 2012 is voor de tweede keer de ‘Times

voor de TU Delft. Internationale studenten lijken bovendien

Higher Education World Reputation Ranking’ uitgebracht. In

geïnteresseerd in de relatieve positie van de TU Delft ten

deze ranking is de positie van de TU Delft 51-60. De TU Delft

opzichte van andere Europese ‘Universities of Technology’.

is hiermee licht gedaald ten opzichte van vorig jaar (49).

De verschillende internationale rankings hebben elk

Maar net als in 2011 is onze universiteit hiermee de hoogst

methodologische tekortkomingen. De ranglijsten van het

genoteerde Nederlandse universiteit.

Centre for Science and Technology Studies (CWTS) van
de Universiteit Leiden zijn daarom waardevol door hun

De ‘QS World University Ranking 2012/2013’

methodologische kwaliteiten.

De TU Delft staat net als vorig jaar net niet bij de eerste

De TU Delft maakt waar dat gepast is gebruik van internationale

honderd in de algemene ranglijst (gestegen van 104

rankings binnen haar wervings- en internationaliseringsbeleid.

naar 103). De positie van de TU Delft op de belangrijke

Voor de internationale positionering van de TU Delft zijn dan ook

‘Engineering & Technology ranking’ is gelijk gebleven (18). Op

de uitkomsten van onderstaande rankings van belang.

de ‘Natural Sciences’ ranglijst is de TU Delft gedaald (van 79
naar 91; zie tabel 3.3 van bijlage 3). Bovendien heeft de TU

De ‘Academic Ranking of World Universities

Delft in drie ‘subject rankings’ een positie bij de eerste 50:

2012’ (ARWU), ofwel de ‘Shanghai-ranking’

• Engineering & Technology - Chemical Engineering (18)

De TU Delft is in de algemene ranking – een ranglijst

• Engineering & Technology - Civil Engineering (23)

gebaseerd op onderzoeksprestaties uit het heden en verleden

• Engineering & Technology - Mechanical Engineering (33)

– gedaald ten opzichte van vorig jaar naar een positie tussen
201 en 300. Daarnaast staat de TU Delft wederom in één van

Overige rankings

de vijf Field Rankings: ‘Engineering/Technology and Computer

De ‘Performance Ranking of Scientific Papers for World

Sciences’ tussen 76-100 (zie Tabel 3.1 van bijlage 3). Voor

Universities’ (Taiwan Ranking; de vroegere HEEACT-

het eerst heeft de TU Delft een positie op een ‘Subject Field’

Ranking) is niet uitgebracht in 2012. Ook verscheen er geen

ranking: 101-150 voor de discipline Computer Science.

‘Leiden Ranking’ dit jaar. De volgende editie zal in april
2013 uitgebracht worden door het CWTS. Tegelijkertijd zal

De ‘Times Higher Education World University
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de ‘University-Industry Research Cooperation Scoreboard’

verschijnen die ook niet is uitgekomen in 2012.

waarbij de onderzoekscapaciteit zo is gebundeld dat

3.6 Kwaliteitszorg en
organisatie

dit leidt tot internationale zichtbaarheid en mondiaal
wetenschappelijk leiderschap. Een aanzienlijk aantal
onderzoeksprogramma’s van de TU Delft is toonaangevend
in de wereld; dit volgt onder meer uit de uitkomsten van
recente onderzoekbeoordelingen. De beoordeling vindt plaats

Het Nederlandse systeem van externe onderzoeks-

op vier criteria: productiviteit, kwaliteit, levensvatbaarheid en

beoordelingen biedt een transparant en beproefd kader

relevantie. De ambitie is om ten minste “zeer goed” te scoren

voor het ontwikkelen van een gezaghebbend beeld van de

op alle beoordelingsaspecten.

kwaliteit van het onderzoek. In combinatie met de verbeteren verandermaatregelen naar aanleiding van de uitkomsten

In november 2012 heeft het programma Philosophy

van deze onderzoeksbeoordelingen draagt dit systeem bij aan

of Technology, Design and Value dat onder leiding

het verder verbeteren van de kwaliteit van het onderzoek van

staat van prof. Peter Kroes, prof. Jeroen van den Hoven

de TU Delft. In termen van het Standard Evaluation Protocol

en dr. Maarten Franssen mee gedaan aan de landelijke

2009-2015 streeft de TU Delft naar een gemiddelde score in

onderzoeksbeoordeling Wijsbegeerte. Het programma

het bereik 4-5 (“very good – excellent”), hetgeen betekent

maakt onderdeel uit van de faculteit TBM, maar wil door

dat programma’s met deze kwalificaties worden gezien als

deze deelname een goed beeld krijgen hoe men zich

belangrijke spelers of leidende rollen hebben op internationaal

tot de spelers in het land verhoudt. Een rapport van de

niveau. Faculteiten en het instituut OTB schenken in hun

beoordelingscommissie wordt in 2013 verwacht.

meerjarenplanning expliciet aandacht aan kwaliteitszorg

De faculteit 3mE heeft in december 2011 een midterm

onderzoek en de koppeling hiervan met de facultaire

review georganiseerd. De commissie onder leiding van dr.

onderzoeksportfolio en de leerstoelenstrategie.

Sander Steenbrink (Boskalis) heeft een behoorlijk kritisch

In 3TU-verband gelden afspraken over de uitvoering

rapport geschreven waarin een aantal stevige adviezen zijn

van onderzoeksbeoordelingen. Zo vinden in beginsel

opgenomen. Het is standaardprocedure om de resultaten

disciplinegewijze beoordelingen gezamenlijk plaats. De

van de onderzoeksbeoordelingen op te nemen in de Planning

TU Delft wil het eigen onderzoek zoveel mogelijk samen

en Evaluatie cyclus. In dat kader blijkt de faculteit 3mE in

met soortgelijk onderzoek van andere universiteiten laten

haar concept Meerjarenplan 2012-2015 - onderweg naar

beoordelen.

2020 een aantal adviezen van de midterm commissie in
al getroffen maatregelen verwerkt te hebben. De kritische

Het College van Bestuur legt na afloop van een

midterm vormt daarmee een prima opmaat naar de externe

onderzoeksbeoordeling een verzoek bij de betrokken decaan

onderzoeksbeoordeling die in 2013 gaat plaatsvinden.

neer om een verbeter- en veranderplan op te stellen dat

De faculteit EWI huisvest drie verschillende disciplines en

gebaseerd is op de beoordeling van de commissie en hun

heeft in 2012 een tweetal midterm reviews georganiseerd.

verbetersuggesties. Dit plan wordt vervolgens in een bilateraal

Op 6 november heeft een commissie een site visit gebracht

overleg tussen RM en decaan besproken en aansluitend stelt

ter beoordeling van Computer Science. Woensdag 12

het College het plan vast. Bij een midterm review wordt het

december heeft een beoordelingscommissie Applied

verbeter- en veranderplan als basis gebruikt en daarmee is de

Mathematics bezocht. Ter voorbereiding op deze midterms

cyclus rond.

zijn traditiegetrouw keurige zelfstudies geschreven. In 2013
worden de beoordelingsrapportages van beide midterms

3.6.1 Research Assessments en Midterm
Reviews

verwacht.
De derde discipline Electrical Engineering heeft in december

In 2012 draaiden circa 120 onderzoeksprogramma’s binnen

2011 deelgenomen aan een onderzoeksbeoordeling in 3TU-

de TU Delft die organisatorisch zijn ingebed bij de afdelingen

verband. De rapportage van deze beoordeling liet echter om

van de faculteiten. Dit is geen vast aantal. De dynamiek van

verschillende redenen op zich wachten, maar in januari 2013

de wetenschap in combinatie met externe beoordelingen

is er een rapport gereed gekomen dat door alle betrokken

en financieringsmogelijkheden leiden tot heroriëntatie

Colleges van Bestuur is aanvaard.

of discontinuering van bestaande programma’s en tot

De faculteit CiTG heeft in 2012 een druk jaar gehad wat

ontwikkeling van nieuwe programmalijnen.

betreft het laten beoordelen van haar onderzoek. De

De TU Delft gaat er vanuit dat elk van haar onderzoeks-

afdeling Geotechnologie heeft in april een midterm review

programma’s uitstekende wetenschappelijke focus heeft

georganiseerd. Een commissie onder leiding van drs. Peter
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de Ruiter (Shell) heeft in de zomer van 2012 haar rapport

oplopen tot 2,5 miljoen euro.

afgerond. De afdeling heeft een aantal goede suggesties

Starting grants

mee gekregen waar ze zeker haar voordeel mee zal doen

In 2013 zijn acht prestigieuze ERC Starting Grants toegekend

bij de eerstvolgende beoordeling die de periode 2008-2013

aan onderzoekers van de TU Delft, waarmee zij een eigen

zal beslaan. De afdelingen die zich bezighouden met Civil

team kunnen opzetten of versterken. Aan een ERC Starting

Engineering hebben een zelfstudie geschreven en deze in

Grant is maximaal een bedrag van € 1,5 miljoen verbonden.

februari 2012 met een peer review committee besproken.

•N
 ynke Dekker (TNW) wil met haar ERC Starting Grant de

Deze commissie heeft -onder leiding van professor Job

dynamiek van processen tijdens DNA-transcriptie en DNA-

Dronkers (Deltares)- haar rapport in november afgerond en

replicatie (het kopiëren van DNA) nader bestuderen.

inmiddels is het rapport door de betrokken CvB’s aanvaard.

•R
 onald Hanson (TNW) verdiept zich in de spins van

De faculteit TNW kan qua disciplines die traditioneel

elektronen of van kerndeeltjes in vaste stoffen. Deze

aan een onderzoeksbeoordeling worden voorgelegd in

zijn bepalend voor natuurkundige fenomenen, zoals

tweeën opgedeeld worden: Applied Physics en Chemical

magnetisme, en worden gebruikt in bijvoorbeeld technieken

Engineering. Het beoordelingsrapport van de landelijke

als MRI. Hanson wil met zijn ERC Starting Grant betere

visitatie Research Review Physics is in mei 2012 door alle
betrokken colleges van bestuur aanvaard. Omdat de 5

controle krijgen over spins.
•C
 hirlmin Joo (TNW) gaat onderzoek doen naar microRNA,

programma’s die TNW ter beoordeling heeft voorgelegd louter

dat slim kan worden ingezet voor gentherapie. Een centrale

zeer goede tot excellente scores heeft mogen ontvangen,

rol in dit alles speelt het eiwitcomplex RISC. Joo wil met

heeft de Rector Magnificus ervoor gekozen een veranderplan
aan de decaan te vragen met de focus op hoe deze hoge

deze ERC Starting Grant meer licht werpen op dit complex.
• Francesco Pedaci (TNW BN/Nynke Dekker Lab) gaat met

kwaliteit ook in de toekomst het best behouden kan worden.

de Starting Grant zijn eigen onderzoekgroep opzetten bij het

In juni 2012 is een tweede deel van het gevraagde

CNRS in Montpellier in Frankrijk.

verbeterplan Chemical Engineering door de decaan van TNW
opgeleverd. Aansluitend is door het College van Bestuur

•M
 aria Santofimia Navarro (3mE) gebruikt haar grant
voor het ontwikkelen van fundamentele kennis van de

een besluit genomen ter acceptatie van het verbeterplan en

nucleatie en groei van niet-evenwichtsfasen in staal.

daarmee ter formele afsluiting van deze beoordelingscyclus.

•B
 ogdan Staszewski (EWI) wil de ERC Starting Grant
gebruiken om de fundamentele time-domain theorie van

3.7 Additionele
onderzoeksfinanciering

radiosignalen en analoge circuits te herzien. Dit kan leiden
tot geschikte oplossingen voor o.a. de huidige groeimarkten
high data rate smart phones en ultra low-power draadloze
sensornetwerk-apparaten.
•M
 arnix Wagemaker (TNW) richt zich met zijn ERC

3.7.1 ERC Grants

Starting Grant op een van de grootste technologische issues
van deze eeuw: energie-opslag. Hij gaat de fundamentele

ERC Advanced Grant voor Herre van der Zant

kennis over elektrodes in Li-batterijen met een nieuwe

Prof. Herre van der Zant (TNW) heeft recentelijk een ERC

experimentele en rekenkundige aanpak vergroten.

Advanced Grant ontvangen van de Europese Onderzoeksraad

•V
 al Zwiller (TNW) houdt zich bezig met kwantumoptica.

(European Research Council) voor zijn onderzoek ‘Controlling

Met zijn ERC Starting Grant zal hij een ‘nanodevice toolbox’

Molecular Spin at the Molecular Scale’.

ontwikkelen voor kwantumoptica gebaseerd op individuele

Prof. Van der Zant richt zich met deze Grant op magnetische

fotonen. Dit kan mede bijdragen aan het realiseren van

moleculen en nanodeeltjes. Deze laten in principe een

kwantum-informatieverwerking.

radicaal nieuwe aanpak toe in de nanotechnologie en de
nanoelektronica door het gebruik van hun spin (heel simpel

3.7.2 Vernieuwingsimpuls

gezegd het tollen van een elektron in het molecuul). De
inpassing van deze nanomagneten in devices is echter nog

Delftse Vici

problematisch. De huidige nanotechnologie maakt derhalve

NWO heeft aan Paul Breedveld (3mE) een VICI-subsidie

nog niet volledig gebruik van de grote mogelijkheden van

van € 1,5 miljoen toegekend voor de ontwikkeling van

moleculair magnetisme.

nieuwe, flexibele chirurgische instrumenten. Bij zogenoemde

Een ERC Advanced Grant wordt voor vijf jaar toegekend aan

sleutelgatoperaties is er behoefte aan vertakte, flexibele

excellente wetenschappers die een onafhankelijk team en

instrumenten die goed langs organen kunnen worden

ambitieus programma van wereldklasse leiden. De Grant kan

gemanoeuvreerd. Nu worden nog bijna altijd stijve

58

instrumenten gebruikt. Breedveld laat zich inspireren door de

en geanalyseerd kan worden: er wordt als het ware een

natuur, waar talloze varianten van flexibele manoeuvreerbare

blauwdruk van de software code gefabriceerd waarin

armen voorkomen zoals bij inktvissen. Inktvistentakels zijn

wijzigingen standaard bijgehouden worden.

opgebouwd uit ingenieuze samenstellingen van spieren die

• Deyan Draganov (CiTG) Seismic Interferometry

met elkaar samenwerken in verschillende lagen, bundels en

for High-Resolution/Cost-effective Applications in

pakketjes. In 2004 maakte Breedveld zijn eerste instrument

Regional Seismology, Hydrocarbon Exploration and Art

dat was gebaseerd op dit ‘inktvissen-principe’. Sindsdien is

Preservation. Het onderzoek van Draganov naar het gebruik

dit instrument in diverse vormen en protypes beproefd en

van seismische achtergrondruis om de ondergrond af te

wordt nu ook gecommercialiseerd. Nadeel van deze eerste

beelden, heeft al veel internationale erkenning gekregen.

reeks is de beperkte stijfheid van de instrumenten. Breedveld

•C
 asper Chorus (TBM) Towards a regret-based paradigm

wil in dit VICI-project dit aspect verbeteren met een

for the ex-ante evaluation of transport policies, om

dendritisch mechanisme met vertakkingen. De instrumenten

een kwantitatief mobiliteitsmodel voor heel Nederland

gaan bestaan uit een flexibele stam die uitloopt in diverse

te ontwikkelen voortbouwend op een nieuw ‘spijt’-model

manoeuvreerbare armen.

dat Chorus eerder ontwikkelde. Het model is een succes:
op terreinen als mobiliteit, marketing en zelfs in de

Vidi’s voor Delftse onderzoekers

datingindustrie wordt het als alternatief gebruikt voor het

Acht Delftse onderzoekers hebben in 2012 de prestigieuze

traditionele nutsmodel.

NWO-VIDI beurs van € 800.000 ontvangen voor het opzetten

• Christophe

Danelon (TNW) Constructing a minimal cell.

van een eigen onderzoekslijn.

Danelon richt zich op de vraag of het mogelijk is om ‘leven’

•S
 ander Otte (TNW) Atomically assembled quantum spin

te creëren met veel minder componenten en complexiteit

liquids, om via nanotechnologie atoomroosters te bouwen

dan dat we in de natuur zien. Hij wil een kunstmatige cel

waarin quantum spin liquid gedrag optreedt. De Quantum

maken met daarin een minimale set aan moleculen voor de

Nanosicence groep biedt een uitstekende infrastructuur voor

productie van eiwitten, dat is omhuld door een membraan

dit onderzoek.
•M
 arlies Goorden (TNW) Focused imaging of tumors,

van lipiden.
•M
 aria Santofimia (3mE) Building the future of steel.

waarbij een methode ontwikkeld wordt om tumoren met

Maria Santofimia richt zich op het staal van de toekomst. De

grotere resolutie en sensitiviteit zichtbaar te maken.

mechanische eigenschappen van staal worden bepaald door

De nieuwe technologie zal zich in eerste instantie op

de microstructuur. Santofimia wil nieuwe microstructuren in

borstkanker richten.

staal ontwerpen via een geheel nieuwe benadering.

•M
 artin Pinzger (EWI) FineMem: a Fine-Grained

•M
 arijn van Huis (TNW, gaat naar de Universiteit Utrecht).

Software Project Memory, waarmee software engineering

Jumping atoms transform nanocrystals. Van Huis doet

via een nieuw open source system efficiënter uitgevoerd

onderzoek naar nanokristalletjes in aluminiumlegeringen
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voor auto’s en vliegtuigen.

Veni’s

taken positieve effecten heeft en bij kan dragen aan betere
regulering.

NWO heeft in 2012 elf veelbelovende onderzoekers van de

•V
 ictor Knoop - Ruimte voor het wisselen van rijstrook.

TU Delft een VENI-subsidie toegekend. Een VENI bedraagt

Op de snelweg kies je een snelheid en een rijstrook. Dit

maximaal € 250.000 en is één van de persoonsgebonden

onderzoek beschouwt deze keuze als één geheel. Een

financieringsvormen van NWO om wetenschappelijk talent te

op basis hiervan ontwikkeld model kan vooraf bepalen

stimuleren.

welke effect maatregelen zoals snelheidsbeperking of een

De Delftse winnaars zijn:
•P
 ierre Barthelemy - Elektronen met elektronen

doorgetrokken streep hebben op het verkeer.
•R
 oxanne Kieltyka - Nucleïnezuren buiten de genetische

simuleren. Door elektronen op te sluiten in een periodiek

code. Aptameren zijn enkelstrengs nucleïnezuursequenties

tweedimensionaal rooster, simuleert de onderzoeker het

met een hoge bindingsaffiniteit en selectiviteit ten opzichte

quantumgedrag van elektronen in kristallen. Deze simulatie

van een groot aantal doelmoleculen. De onderzoekers

moet nieuwe inzichten verschaffen in de fascinerende

brengen deze biomoleculen in zelf samengestelde

kwantumfysica van vaste materialen.

materialen om kenmerken van de natuurlijke extracellulaire

• Kristina Djanashvili - Nanodeeltjes die tumoren opsporen
en uitschakelen. Tumorcellen in een vroeg stadium
detecteren is zeer essentieel in de strijd tegen kanker. In

matrix te imiteren ten behoeve van regeneratieve medicinale
toepassingen.
•F
 rans van der Meer - Simulaties van scheurgroei in

dit onderzoek worden nanodeeltjes ontwikkeld voor de

composieten. Lichte, vezelversterkte composieten zijn

opsporing en eliminatie van tumoren, zodanig dat deze

veelbelovende constructiematerialen. Het is echter moeilijk

processen zowel met MRI als met een gamma-camera

te voorspellen hoe sterk een composietconstructie precies

waarneembaar zijn.

zal zijn. In dit onderzoek wordt met een nieuw, gedetailleerd

• Janina Gosseye - Winkelen in het naoorlogse Europa. Dit
onderzoek richt zich op een nieuw stedelijk verschijnsel dat

computermodel berekend hoeveel energie nodig is om het
materiaal te scheuren.

na de Tweede Wereldoorlog in West-Europa is ontstaan:

•P
 rzemyslaw Pawelczak - Spectrumgebruik in

het winkelcentrum. Onderzocht wordt in welke mate dit

noodnetwerken. Noodhulpteams kampen met

commerciële verschijnsel is beïnvloed door de ideeën van de

communicatieproblemen doordat het radiospectrum van

naoorlogse avant-garde in de architectectuur.

hun netwerken overvol raakt. Cognitive Radio is bedoeld

•M
 artijn Groenleer - Regulerende autoriteiten. In

om deze problemen op te lossen door dynamisch gebruik

Europa houden verschillende organisaties toezicht op

te maken van vrije radiokanalen in naburige (niet-nood)

de energiesector. Soms vervullen meerdere organisaties

frequentiebereiken. In dit onderzoek worden statistische

eenzelfde taak. Een dergelijke overlap is niet altijd negatief.

methoden verkend om de kwaliteit van de communicatie in

Dit onderzoek bestudeert wanneer en hoe overlap van

dergelijke Cognitive Radio-noodnetwerken te garanderen.
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• J udith Redi - Digitale video kwaliteit. Hoe vaak ben je
gestopt met het kijken naar internet video, omdat de
visuele kwaliteit niet aan je verwachtingen voldeed? In

Brittannië aan zijn onderzoek ‘Influenzavirusreplicatie per
seconde’.
• Tony Reimann komt voor twee jaar naar Delft om

dit project wordt de relatie tussen de verwachte video-

onderzoek te doen naar de geschiedenis van fluctuaties in

kwaliteit en de video-inhoud onderzocht, op basis waarvan

de zeespiegel en het effect op sedimentatie bij de kust van

een computationeel model is gebouwd dat visuele

Zuid-Holland.

kwaliteitsbehoud goed kan sturen.
• J eroen de Ridder - Zoeken naar nieuwe ziektegenen.

•R
 ob Roggema (BK) gaat met een Rubicon beurs
van NWO onderzoek doen aan de RMIT universiteit in

Tegenwoordig is het mogelijk alle mutaties in een tumor

Australië. Roggema gaat onderzoek doen naar de Swarm

te meten. Dit onderzoeksproject bestudeert een nieuwe

planning benadering die wordt gebruikt om onverwachte

analysetechniek – gebaseerd op schaal ruimte, een concept

klimaatveranderingen te ondervangen in ruimtelijke

uit de beeldverwerking – om belangrijke mutaties van

ordening.

onbelangrijke mutaties te onderscheiden.
•A
 na Lucia Varbanescu - Verbeterde graafanalyse.
Graafanalyse wordt veelvuldig gebruikt in ons dagelijks
leven: in autonavigatiesystemen, bij ov-reisadviezen,
voor aanbevelingen van boeken en muziek op basis van
voorkeuren van vrienden. Dit onderzoek verkent het effectief
gebruik van geavanceerde parallelle computertechnieken om
de query-response tijd voor complexe, grootschalige graven
te minimaliseren.

3.7.3 Mozaïek-beurs
NWO heeft twintig jonge, talentvolle allochtone
afgestudeerden een Mozaïek promotiebeurs toegekend. De
wetenschappers in de dop kunnen met deze subsidie vier
jaar lang een promotieonderzoek uitvoeren. Een van de
winnaars is John Pascoe die bij de faculteit LR onderzoek
gaat doen naar schadetolerantie bij composiet-materialen
en gelijmde verbindingen. Het doel van dit onderzoek is het
samenbrengen in één raamwerk van de verschillende factoren
die van invloed zijn op de sterkte en duurzaamheid van
composiet-materialen en gelijmde verbindingen.

3.7.4 Rubicon-beurzen
De Rubicon- beurzen van NWO bieden gepromoveerde
onderzoekers de mogelijkheid onderzoekservaring op te doen
in het buitenland. Vijf jonge Delftse onderzoekers hebben in
2013 een Rubicon-beurs ontvangen:
• Job Boekhoven gaat twee jaar naar het Stupp Laboratory
van de Northwestern University in de Verenigde Staten om
een nieuwe methode te ontwikkelen om hersenweefsel te
herstellen dat is afgestorven door een beroerte.
•F
 erry Prins gaat twee jaar lang naar Harvard om een
opto-elektronische component ter grootte van een enkel
nanodeeltje te creëren.
•A
 artjan te Velthuis, PhD-student bij het Nynke Dekker
Lab en op het LUMC bij de afdeling moleculaire virologie,
gaat twee jaar werken aan de University of Oxford in Groot-
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4. Kennisvalorisatie
4.1 Context

4.1.1 Valorisatieprofiel TU Delft

Kennisvalorisatie is het proces van waarde creatie uit kennis;

In de Roadmap TU Delft 2020 die in het voorjaar 2012 is

dit door kennis geschikt of beschikbaar te maken voor

vastgesteld en het ‘Voorstel tot Prestatieafspraken’ dat de TU

economische of maatschappelijke benutting en te vertalen

Delft in datzelfde jaar heeft voorgelegd aan het Ministerie

in concurrerende producten, diensten, processen en nieuwe

van OCW, zijn de hoofdlijnen vastgelegd op het gebied van

bedrijvigheid.

Kennisvalorisatie bij de TU Delft.

De verwerving van onderzoeks- en – in mindere mate –

De TU Delft positioneert zich Europees, nationaal en regionaal

onderwijsmiddelen uit de 2e, 3e en 4e geldstroom ziet de

als een pro-actieve kennispartner in innovatieclusters van

TU Delft eveneens als een belangrijk onderdeel van

bedrijven, overheden en universiteiten. Deze vorm van

de activiteiten van de TU Delft op het gebied van

samenwerking is ook noodzakelijk om kansrijker te zijn in

kennisvalorisatie.

Europese programma’s.

Kennisvalorisatie is de derde kerntaak van de TU Delft; het

De TU Delft zet in op fondsenwerving uit de 4e geldstroom.

sluit aan bij de maatschappelijke opdracht van de universiteit

De universiteit richt zich hierbij op particulieren, fondsen en

en bij haar streven bij te dragen aan een competitieve

bedrijven met een corporate charity beleid.

economie. Van universiteiten wordt wereldwijd verwacht dat

De TU Delft continueert het aangaan en versterken van

zij bijdragen aan oplossingen voor de grote maatschappelijke

strategische, innovatieve samenwerkingsrelaties met

vraagstukken. Moderne universiteiten zijn een bron van

multinationals, grote technologische bedrijven en relevante

nieuwe wetenschappelijke inzichten en technologische

overheidsorganisaties. De focus ligt hierbij onder meer op

doorbraken en leiden ingenieurs en doctors op. Zij zijn

het versterken van regionale netwerken op het gebied van

daarmee een katalysator van innovatie en economische groei.

publiek-private samenwerking.

Multinationals, grote technologische bedrijven, het MKB

De samenwerking met bedrijven en overheden krijgt

en overheidsorganisaties zijn voor de TU Delft essentiële

daarnaast gestalte in internationale netwerken. In 2012 is

belanghebbenden: zij zijn vragende partijen voor kennis

een aantal onderzoekscentra van de TU Delft gerealiseerd in

en oplossingen die vermarkt kunnen worden. Het verder

China op het gebied van Water (Nanjing), Urbans Systems &

versterken van de aansluiting bij de agenda van deze

Environment (Huangzhou) en Geo-informatie, Geodesie en

strategische partners is noodzakelijk.

Remote Sensing (Wuhan). Eind 2012 heeft de TU Delft tevens

Daarnaast is het stimuleren van ondernemerschap binnen de

een vestiging in Brazilië (Campinas) opgericht die zich richt

TU Delft een belangrijke randvoorwaarde om meer techno

op biomaterialen en biobrandstoffen. De TU Delft zal deze

starters op te leveren. De door de TU zelf ontwikkelde IP

ontwikkeling in de komende jaren voortzetten.

moet ook leiden tot het ontwikkelen van meer bedrijvigheid.

In de samenwerking met het MKB wil de TU Delft een stevige
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brug slaan tussen kennisontwikkeling en de toepassing

(CRISP) en ICT. Momenteel wordt gewerkt aan de opzet van

van kennis in de praktijk van het high tech MKB. Het gaat

een zogenaamde ‘Instrumentation Delta’. Vanuit het netwerk

hierbij vooral om ondersteuning bij de vernieuwing van

rond de greenports heeft de TU in 2012 actief geparticipeerd

MKB-producten, - processen en – diensten.

in een innovatieprogramma rond de Floriade.

In het kader van Ondernemerschap richt de universiteit
zich onder meer op het uitbouwen van het Delft Centre
for Entrepreneurship, in- en doorstromende starters in
de incubator YES!Delft en de kwaliteit en de waarde van
Intellectual Property.

4.3 Stimuleren
Ondernemerschap

De TU Delft heeft ook in 2012 onverminderd ingezet op de
ontwikkeling van een Technologische Innovatie Campus

4.3.1 Ondernemerschapsonderwijs

waarbij de terreinen ten zuiden van de campus een
aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor bedrijven met een

Een belangrijke valorisatiedoelstelling van de TU

hoge R&D-component. In dit streven past ook de ontwikkeling

Delft is het stimuleren van ondernemerschap. Het

die moeten leiden tot de oprichting van een regionale

ondernemerschapsonderwijs dat wordt verzorgd door de

ontwikkelingsmaatschappij (ROM), welke in 2013 zijn beslag

Faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) speelt

gaat krijgen.

hierbij een belangrijke rol. Het gaat hierbij om een drietal

In de tweede helft van 2012 is een start gemaakt met de

minoren (Technology Based Entrepreneurship, International

planvorming voor de concretisering van deze hoofdlijnen

Entrepreneurship & Development, Health Innovation and

inclusief actiepunten voor de periode 2013-2016.

Entrepreneurship) en een aantal mastervakken zoals Design
Challenge, Sustainable Business Game, Starting New

4.2 Samenwerking met
bedrijven en (regionale)
overheden

Ventures en Turning Technology into Business. Daarnaast is
het mogelijk om als master student een masteraantekening
“Ondernemerschap” te halen.
Vanuit de incubator YES!Delft wordt een aantal awareness
programma’s georganiseerd. Door de participatie van de
TU Delft in een tweetal Knowledge Innovation Communities
(KIC’s) van het European Institute of Technology (Climate en

In de afgelopen jaren is een start gemaakt met de opzet van

ICT-labs) worden eveneens programma’s geïnitieerd waaraan

professioneel account- en stakeholdermanagement binnen

studenten en promovendi van de TU Delft meedoen.

de TU Delft. Aan de hand van de nieuw gedefinieerde markt-

De Faculteit TBM werkt aan de verdere versterking van het

technologie combinaties en de door de Nederlandse overheid

ondernemerschapsonderwijs en –onderzoek.

benoemde topsectoren is er – met beperkte inzet - gekozen
voor bedrijven in de sectoren chemie, high-tech systems &

YES!Delft

materials, energie en water & infrastructuur.

Technostarters met veel potentie krijgen hun kans binnen

De TU Delft richt zich met name op contract research,

de incubator YES!Delft waar sinds de oprichting in 2005 al

op IP scouting, opleiding en training (via onder andere

meer dan 100 bedrijven zijn gestart. YES!Delft biedt aan

de School of Executive Education van de TU Delft, Delft

veelbelovende startende bedrijven inmiddels coaching,

TopTech), onderwijsprogramma’s ter verkrijging van zicht op

training, faciliteiten en toegang tot relevante netwerken

talentvolle potentiele medewerkers (honours programma)

(investeerders/klanten/talent). In de afgelopen 7 jaar is

en (gesponsorde) deeltijdhoogleraren. Onder meer de in

YES!Delft uitgegroeid tot een van de meest gewaardeerde

2012 hernieuwde samenwerking met Shell richt zich op al

technologie- en wetenschapsgebaseerde business incubators

deze facetten. Een voorbeeld van samenwerking binnen

van Nederland. In 2012 zijn 12 bedrijven toegelaten tot deze

de topsectoren is het programma Digitale Delta waarin

formule. In 2012 is ook de formele toetreding van TNO als

naast de TU Delft ook Rijkswaterstaat, IBM, Deltares en het

partner in YES!Delft, naast de TU Delft en de gemeente Delft,

Hoogheemraadschap Delfland actief participeren.

afgerond.

Daarnaast heeft de TU Delft de afgelopen periode de
oprichting en aansluiting bij veelal thematische en

Spinn-offs

hoogtechnologische (MKB)-kennisnetwerken gestimuleerd.
Het gaat hierbij om innovatienetwerken rond Medical Delta,

TU Delft spin-off in ZoZitDat

sportinnovatie, elektrische mobiliteit, de creatieve industrie

Het populair-wetenschappelijk tijdschrift voor kinderen
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ZoZitDat heeft een fotostrip gepubliceerd over het intelligente

bedrijfsleven, wat geresulteerd heeft in een aanzienlijk aantal

straatverlichtingssysteem van Tvilight een spin off van TU

nieuwe projecten op topsector thema’s. Ook successen uit

Delft alumnus Chintan Shah.

eerdere projecten hebben veel aandacht ontvangen in het

Het is een systeem van intelligente straatlantaarns

kader van de topsectoren, zoals de BioProcessFacility op

dat tot 80% minder elektriciteit gebruikt dan reguliere

de nieuwe R&D campus van DSM in Delft, de opening van

straatverlichting en dat bovendien goedkoper is in onderhoud.

de eerste zuiveringsinstallatie die gebruik maakt van de

Het systeem bestaat uit lantaarnpalen met LED-verlichting,

Nereda-technologie en de door STW mede gefinancierde

omgevingssensoren en draadloze communicatie. De

samenwerking met het Erasmus MC voor verbeterde

lantaarnpalen kunnen hiermee de lichten dimmen als er geen

opsporing, diagnostiek en behandeling van ernstige ziekten,

auto’s, fietsers of voetgangers in de buurt zijn. Ook kunnen ze

zoals Alzheimer. De omschakelingsjaren tussen het oude

draadloos met elkaar en met een centrale communiceren.

en nieuwe beleid geven wel aanleiding tot enige opstart
problemen, zoals de observatie dat investeringen uit het

Intellectual Property (IP)

bedrijfsleven niet automatisch in staat zijn om het wegvallen

Start-ups en spin-outs worden meestal opgezet op basis van

van onderzoeksclusters uit het voorgaande innovatiebeleid te

bij de TU Delft ontwikkeld intellectueel eigendom (IP). Alle

compenseren.

IP-aanvragen worden direct op marktpotentieel beoordeeld

In 2012 is op de hoofdonderzoeksthema’s van de TU Delft

en - indien haalbaar - vervolgens in de markt gezet. Het is de

gewerkt aan het bouwen van duurzame consortia van (inter)

ambitie van de TU Delft om in het toepassen van onze kennis

nationale clusters van bedrijven en kennisinstellingen. Dit

pro-actiever op te treden door zich te richten op intellectueel

heeft ook geleid tot een substantiële set nieuwe toegekende

eigendom dat voortvloeit uit een aantal strategisch gekozen

aanvragen uit KP7, waarin de netwerken met industrie en

markt-technologie combinaties.

universitaire partners verder versterkt kunnen worden. Meer
informatie over externe onderzoeksfinanciering is opgenomen

4.4 Externe financiering

in hoofdstuk3.
Ook zijn er in 2012 weer Valorisation Grants toegekend
aan wetenschappers van de TU Delft met ideeën voor

De TU Delft heeft in 2012 de omschakeling naar het

een product of bedrijf. Het gaat om 10 Fase 1 en 2 Fase 4

topsector beleid actief meegemaakt: veel wetenschappelijke

projecten, bijvoorbeeld voor innovatieve glasstructuren van

onderzoekers hebben zich buitengewoon gedreven ingezet

Fred Veer (Fase 1) en BleuBee van Koen Bertels (Fase 2).

de verschillende thematische roadmaps van de topsector

Daarnaast heeft Henny Zandbergen een ERC proof of concept

onderdelen vorm te geven. Voorbeelden zijn de clusters

grant gekregen voor een speciale cryo sample houder voor

rond biobased economy en windenergie. Dit heeft geleid

Transmissie Elektronen Microscopen.

tot intensivering van de bestaande en nieuwe links met het
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4.5 Organisatorische
verankering KV binnen
TU Delft

• Coaching en toezicht op deelnemingen
•A
 dministratie, consolidatie en waarderingsvraagstukken
m.b.t. (meerderheids-)deelnemingen
• Fiscaliteit en regelgeving

Structuur holding
Na de introductie van kennisvalorisatie als derde wettelijke

De TU Delft is volledig eigenaar van de holding. TU Delft

taak van universiteiten is in 2006 het Valorisation Centre TU

Holding heeft twee 100% subholdings: Delft Enterprises en

Delft opgericht. De daarin ondergebrachte activiteiten hebben

TDH Services.

in de afgelopen jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt en

Delft Enterprises betreft de private tak van de holding die is

worden steeds breder en omvatten steeds meer niveaus en

opgericht voor het vermarkten van intellectueel eigendom in

belangen.

de vorm van opzetten of participeren in spin-out bedrijven.

Om de inzet van de ondersteunende valorisatieactiviteiten

Delft Enterprises voorziet voor deze participaties altijd een

ook in de komende jaren effectief en transparant te kunnen

exit-moment.

organiseren, zijn de activiteiten van het Valorisation Centre

Servicebedrijven, bedrijven die activiteiten uitvoeren in het

eind 2012 ingebed in de Universiteitsdienst van de TU Delft.

verlengde van activiteiten van de TU Delft, meestal ook op

De activiteiten worden georganiseerd langs drie assen:

valorisatiegebied, zijn in handen van TDH Services. Voor deze

strategische begeleiding, projectbegeleiding en relatie- en

bedrijven is geen exit-moment voorzien.

stakeholder-management. Gekozen is voor de volgende

Onder deze twee sub holdings vallen momenteel zo’n 40

indeling:

entiteiten, rond 25 participaties onder Delft Enterprises BV en

Directie Legal Services:

rond 15 entiteiten onder TDH Services BV.

• Beheer Grootschalige (EU)-projecten;

Alle middelen in Delft Enterprises en zijn deelnemingen

• Beheer en vermarkting Intellectueel Eigendom;

beschouwen we als privaat. Alle overige middelen

• Contractmanagement faculteiten.

beschouwen we als publiek.

Directie Strategic Development:

De TU Delft Holding BV kent een Raad van Commissarissen

• Research Funding EU en International Programmes;

met als voorzitter prof.dr.ir. R.H.J. Fastenau; de TU Delft is

• Research Funding National Programmes;

de enige aandeelhouder en wordt vertegenwoordigd door de

• Network Innovation & Research Affairs.

Rector Magnificus. In 2012 is een governancekader opgesteld

Directie Marketing & Communicatie:

dat in 2013 zal worden aangevuld met een aangepast

• Business accounts & Stakeholdermanagement;

Treasury Statuut.

• Fondsenwerving (4e geldstroom).

4.6 Holding
TU Delft Holding draagt bij aan het realiseren van de
valorisatiedoelstellingen van de TU Delft voor zover de
uitvoering daarvan geschiedt in eigen rechtspersonen. De
uitvoering dient over langere periode minimaal kostendekkend
te zijn. De rol van de TU Delft Holding is daarbij toe te zien
en bij te dragen aan het maximaal benutten van kansen,
voeren van een gezonde bedrijfsvoering en bijdrage leveren
aan behalen van doelstellingen van de TU Delft. Uitgangspunt
is een lean en mean aanpak die leidt tot een lichte vorm van
governance.
Om deze taak goed uit te kunnen voeren moet er expertise
aanwezig zijn op gebieden als:
• Netwerken in industrie, Venture Capitalists, etc.
• J uridische en financiële constructies m.b.t. (oprichtingen
van) deelnemingen
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5. Universiteitscampus en faciliteiten
5.1 Context
De TU Delft wil een internationale universiteit zijn en haar

5.2 Nieuwbouwontwikkelingen

studenten, medewerkers en gasten stimuleren in het elkaar
ontmoeten. Dit concept “Living campus” stelt andere eisen

Nieuwbouw TNW

aan het verblijf en de voorzieningen. Juist doordat de

In juni is besloten tot het realiseren van nieuwbouw

(internationale) kenniswerker grotendeels plaatsonafhankelijk

voor de afdelingen Chemical Engineering, Biotechnologie

is, lijkt hij gevoeliger voor een hoge verblijfskwaliteit en zoekt

en BioNanoScience van de faculteit Technische Natuur-

hij vooral plaatsen die inspireren en ontmoetingen faciliteren.

wetenschappen op de locatie in Technopolis. Tevens

Dit geldt niet alleen voor de specifieke universiteitsgebouwen

wordt onderzocht hoe het huidige gebouw van de afdeling

als ‘kennisplekken’, maar zeker ook voor de campus en de

Technische Natuurkunde gerenoveerd kan worden. De eisen

(relatie met de) aangrenzende of omringende stad. Naast

voor de trillingsvrije laboratoria hebben geleid tot het plaatsen

moderne onderwijs- en high tech onderzoeksfaciliteiten is

van het gebouw deels op de locatie Kluyverweg 4/6. In het

er behoefte aan voorzieningen als studentenhuisvesting

najaar is het definitief ontwerp aan het college getoond en is

(voor internationale studenten), koffiecorners, lunchlocaties,

gestart met de Europese aanbesteding van de realisatie.

restaurants met aandacht voor de internationale
kenniswerkers, sport- en recreatie faciliteiten, goede ICT-

Campusvisie

voorzieningen als wifi enz. De huidige gebouwen van de TU

Een nieuwe aanpak, een veranderende omgeving en een

Delft zijn functioneel verouderd en dragen niet meer optimaal

nieuwe doelstelling voor FMVG heeft het noodzakelijk gemaakt

bij aan hedendaagse en toekomstige behoeften en voorkeuren

een nieuwe campusvisie op te stellen. De eerste contouren

in onderwijs, onderzoek en faciliteiten. Een kwaliteitsslag

zijn met het college gedeeld en akkoord bevonden. De basis

in gebouwen, op de gehele campus en in voorzieningen,

van de nieuwe campusvisie is het concept “Living campus”.

passend bij sociale innovatie (een vernieuwing van de wijze

Het bieden van een leefomgeving met de noodzakelijke

waarop het werk is georganiseerd), draagt onmiddellijk bij

voorzieningen voor een internationale universiteit. De

aan de productiviteit van de TU Delft.

campusvisie betreft niet alleen een kijk op de ontwikkeling het
gebied van de TU Delft (inclusief Technopolis) maar ook naar
de aansluiting op de aanpalende gebieden en infrastructuren.
Kernpunten van de visie liggen op multifunctioneel gebruik
van grondgebied en gebouwen. Denk hierbij aan vestiging
van hoogwaardige technologiebedrijven zoals kleinschalige
bedrijven op het gebied TU Midden en bedrijven met
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grotere omvang op Technopolis. De TU Delft zit ruim in zijn

vanuit de faculteit leiden tot een significante scopewijziging.

huisvesting maar niet van de goede soort. De opgave voor

Daarom is besloten het plan te herzien. Wel zijn noodzakelijke

de komende jaren is het verkleinen van de footprint en het

maatregelen op het gebied van brandveiligheid doorgevoerd.

verhogen van de kwaliteit en de juiste soort. Hier ligt dan ook

Het betreft het brandveilig maken van de trappenhuizen, het

de kern van het multifunctioneel gebruik van de gebouwen.

aanbrengen van rookmelders en extra noodverlichting en de

Enerzijds het optimaal benutten door meerdere gebruikers

uitbreiding van de ontruimingsinstallatie.

in een gebouw te huisvesten, anderzijds door een gebouw
flexibel in te richten zodat het inzetbaar is voor verschillende

Renovatie Stevin III

functies. In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar zal de

Hoofddoel voor gezondheidstechniek en waterhuishouding

campusvisie verder uitgewerkt worden en aan het College

m.b.t. het gebruik van Stevin III is onveranderd. Echter in de

gepresenteerd worden.

tussenliggende periode is het laboratorium- en veldonderzoek
van de afdeling water management enorm toegenomen (van

Meerjaren Vastgoed Plan (MVP)

20/30 naar 50 PhD studenten) en zijn er nieuwe analyse

Facilitair Management & Vastgoed heeft haar visie op

methodes en veldapparatuur beschikbaar en aangeschaft.

het Meerjaren Vastgoed Plan met het college gedeeld.

Om dit te faciliteren is het noodzakelijk te komen tot een

Uitgangspunt is het verdelen van de campus in zes

aangepaste, toekomstbestendige laboratoria-inrichting. De

deelgebieden en voor deze deelgebieden nader onderzoek

herinrichting van Stevin III is gecombineerd met de uitvoering

doen naar de staat van de gebouwen en de kosten die met

van extra onderhoud aan de installaties.

renovatie en/of onderhoud gemoeid zijn. Aan de hand van
de gegevens kunnen prioriteiten gesteld worden en kan het

Upgrading Onderwijszalen

MVP voor de komende tien jaar concreter ingevuld gaan

In het project Onderwijszalen is de renovatie van de

worden. In maart 2013 zullen de resultaten aan het College

collegezalen C, D, E van EWI aangepakt. Hierin zijn alle

gepresenteerd worden.

ervaringen van de voorgaande projecten verwerkt. Dit heeft
geleidt tot een zeer praktisch bruikbare inrichting waar zowel

Tramlijn 19

studenten als docenten zich in kunnen vinden.

Medio 2012 is gestart met de aanleg van het baanvak voor
tramlijn 19. De Michiel de Ruyterweg is nu voorzien van

Computerzalen IO

rails tot aan de aula van de TU Delft. Het traject naast

Ten behoeve van het digitale toetsen zijn er bij de faculteit

het RID wordt nu voor belast zodat men daar begin 2013

Industrieel Ontwerpen extra computerzalen en projectruimten

kan beginnen. Vanwege de realisatie van trillingsvrije

gerealiseerd. De voormalige PMB-hal is omgetoverd tot een

laboratoria in de nieuwbouw van de Faculteit Technische

mooie multifunctionele faciliteit om grote groepen studenten

Natuurwetenschappen aan de Kluyverweg worden

te faciliteren.

alternatieven voor de keerlus van de tramlijn onderzocht.

Onderhoud en Extra onderhoud

5.3 Renovatie en
noodzakelijk onderhoud

Door nauwkeurig te kijken naar opdracht, uitvoering en
facturatie heeft Facilitair Management & Vastgoed de
onderhoudskosten kunnen verlagen zonder afbreuk te doen
aan de kwantiteit en kwaliteit. Door deze slag is het totaal
uitgevoerde onderhoud ruim binnen de begroting gebleven.

BK City Stay

Deze trend zal het komende jaar door gezet worden.

Het project is opgedeeld in drie fasen waarvan fase 1 in 2012
is uitgevoerd. Het betreft noodzakelijke verbeteringen omdat
bij de ingebruikname van het gebouw de scope op slechts
5 jaar verblijf lag. Nu besloten is om faculteit Bouwkunde
blijvend in het pand onder te brengen zijn de noodzakelijke

5.4 TU Delft vestigingsplaats (R&D-bedrijven)

verbeteringen, om het werkklimaat op het gewenste niveau te
krijgen, uitgevoerd.

Ontwikkeling Technopolis
De business case Technopolis is door het college akkoord

Renovatie CiTG

bevonden. Jaarlijks zal worden vastgesteld welk gedeelte

Een eerste voorstel voor de renovatie van CiTG is uitgewerkt.

uitgevoerd gaat worden. Voor 2012 zijn diverse civiele werken

Het kader van wettelijke eisen en de nieuwe gezichtspunten

uitgevoerd waaronder de aanleg van de Heertjeslaan, en
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de ontsluitingsring naar de Molengraafsingel. Daarnaast is

haar warmtenet. Op dit moment worden de meeste gebouwen

in voorbereiding het realiseren van twee tijdelijke gebieden

voorzien van water met hoge temperatuur. Onderzoek wijst uit

met bestemming maaiveld parkeren en de inrichting van

dat omschakeling naar een netwerk van midden temperatuur

het landschap waarmee het gebied haar gezichtsbepalende

voor de TU het meest gunstig uitpakt. Men kan dan gebruik

uitstraling krijgt. Aanleiding is de vestiging van de Datacentre

maken van geothermie. Overschakelen op lage temperatuur

group en Applikon/Lab!Delft aan de Heertjeslaan. De

is vanwege de fysieke toestand van de gebouwen economisch

Datacentre group heeft in het najaar haar datacentre aan

gezien geen optie.

de Heertjeslaan in gebruik genomen. Ook Applikon gaat zich
vestigen. De gronduitgifte is een feit, de palen zijn geslagen.

Vervanging WKK
De vervanging van de warmtekrachtmotoren, twee stuks, is

Bouwcampus

in augustus afgerond. De motoren zullen bij het ingaan van

Eind van het jaar is duidelijk geworden dat de TU Delft als

het nieuwe stookseizoen officieel in bedrijf gesteld worden.

locatie voor het realiseren van de Bouwcampus is verkozen.

De twee motoren zijn kleiner uitgevoerd dan oorspronkelijk de

De Bouwcampus is de bundeling van kennisinstituten in de

bedoeling was. Uit onderzoek is gebleken dat met de kleinere

bouw-, infra- en installatietechniek en hebben de ambitie

versie van de warmtekrachtmotoren het rendement voor

om zich gezamenlijk te huisvesten teneinde het concept

gebruik bij de TU Delft hoger is.

Bouwcampus Nederland fysiek te realiseren op de campus van
de TU Delft. Een landelijke bouwcampus komt als instrument

Laadpalen voor elektrische auto’s

voor een noodzakelijk geachte impuls voor de vernieuwing in

Op verschillende plaatsen binnen de campus zijn laadpalen

de bouw.

voor elektrische auto’s geplaatst.
Van deze laadpalen kan gebruikt gemaakt worden met een

5.5 Veiligheid en milieu

speciale pas. De directie ICT heeft voor het vervoer over de

Warmte Koude Opslag (WKO)

Poort van Delft

De bedrijven op het sciencepark Technopolis zijn verplicht tot

In het kader van de Technologische Innovatie Campus Delft

het gebruik maken van een Warmte Koude opslag. Voor het

is het sleutelproject “Poort van Delft, Delft bereikbaar“

beheer en de exploitatie heeft de TU Delft de Suenso B.V.

geïnitieerd. In een publiek private samenwerking (PPS)

opgericht. Er zijn in 2012 twee WKO’s in bedrijf genomen.

slaan kennisinstellingen, bedrijven en gemeente de handen

campus een elektrische auto aangeschaft.

ineen om Delft duurzaam bereikbaar te maken en hiervoor

Slim energienet

de geëigende maatregelen te nemen. De PPS biedt de

De TU Delft heeft onderzoek gedaan naar transformatie van

mogelijkheid om in samenwerking met werkgevers, overheden
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en andere belanghebbenden het mobiliteitsmanagement op
structurele wijze in Delft Zuid aan te pakken. Het ontwikkelen

5.7 Faciliteiten

van een innovatieve oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk
biedt kans (TU Delft) kennis in onze achtertuin te etaleren en

Vervanging campuskaart

economische spin-off te laten ontstaan.

Ter verhoging van de veiligheid is besloten de huidige

Het project Poort van Delft (en Beter Benutten) wordt vanuit

campuscard te vervangen door een beter beveiligde

de TU Delft getrokken door een samenwerking tussen

Mifare Desfire kaart. Deze omschakeling heeft gevolgen

FMVG en HR. Vanuit FMVG zal de nadruk liggen op de Poort

alle systemen die van de campuscard gebruik maken.

van Delft en vanuit HR op Beter Benutten. Beter Benutten

Als nevenproject is daar bijgekomen de aanschaf van

is het nieuwe beleidsprogramma van het ministerie van

een nieuw cardmanagementsysteem en de koppeling

Infrastructuur & Milieu waarin de doelstelling is gegeven

van de verschillende systemen aan het nieuwe

om de files met 20 % terug te brengen en is gericht op de

cardmanagementsysteem. Hoewel het geheel technisch

ontwikkeling van stadsdistributie, P&R Plus, Bouwlogistiek en

niet moeilijk is, is het organisatorisch wel complex. De kaart

aanvullende maatregelen in SWSR.

wordt gebruikt voor toegang tot gebouwen en ruimten,
printfunctionaliteit, lockers, bibliotheekpas, koffievoorziening,

5.6 Studentenhuisvesting
Eind 2011 zijn er ca. 700 wooneenheden opgeleverd. Begin
2012 zijn deze allemaal bewoond. De goede samenwerking
tussen DUWO, de gemeente Delft en de TU Delft hebben
ook geleid tot voorbereidingen voor de plannen voor
studentenwoningen in het gebied TU Delft Midden West. Als
eerste staat in de planning een woonblok met 137 woningen
aan de Balthasar van de Polweg. Later zullen woningen
ontwikkeld worden achter de faculteit EWI.
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sleutelkasten en sleutelkluizen. Om de omschakeling voor de
gebruiker zo vlot mogelijk te laten verlopen, is de migratie in
een weekend uitgevoerd. Het project is succesvol afgerond.
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6. Mens en Werk
6.1 Human Resource
Management

worden afgeleid uit de toename van het aantal gesprekken

6.1.1 Strategie en beleid

PhD Start Up

en de toenemende aandacht voor zowel de inhoudelijke als
de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in de R&O
verslagen.

De PhD StartUp, het introductieprogramma voor
De TU Delft heeft in 2010 een Human Resources (HR)

nieuwe promovendi, heeft in 2012 een ingrijpende

strategie “Freedom to Excel” vastgesteld. Deze HR-strategie is

gedaanteverandering ondergaan. Met de introductie van de

gericht op (organisatie) ontwikkeling, talentmanagement en

Graduate School per 1 januari 2012 is de PhD StartUp een

leiderschap en gaat uit van de volgende doelstellingen:

verplicht trainingsonderdeel van de Doctoral Education. Het

• Hoge(re) kwaliteit van het personeel;

heeft als doel de nieuwe promovendus te ondersteunen bij:

• Versterking van de reputatie als favoriete werkgever;

•h
 et promotietraject bij de TU Delft, met de nadruk op

• Meer diversiteit in brede zin;

de eisen (i.e. Graduate School, Doctoral Education) en

• Coachend leiderschap van hoge kwaliteit;

wederzijdse verwachtingen met betrekking tot regie nemen

• Meer flexibiliteit in de organisatie.
In 2012 is planmatig aan deze doelen gewerkt. Daarnaast zijn
de nodige verbeteringen in gang gezet in de dienstverlening
en organisatieontwikkeling.

en eigenaarschap.
•d
 e persoonlijke en professionele ontwikkeling, met de
nadruk op zelfreflectie en competentieontwikkeling.
• k ennisbasis opdoen van wetenschappelijke integriteit en de
academische omgeving, met de nadruk op betrokkenheid

6.1.2 Hoge(re) kwaliteit
van het personeel

met en verantwoordelijkheid voor de academische
gemeenschap en het ontwikkelen van een eigen netwerk
van peers.

R&O-cyclus
Jaarlijks vindt de Resultaat en Ontwikkelingcyclus (R&O-

Postdoc Career Development Initiative

cyclus) plaats, om afspraken te maken over functioneren

Tijdens een driedaags succesvol ‘retreat’ in november konden

en ontwikkeling van medewerkers. Vanaf 2009 wordt de

postdocs workshops volgen en in gesprek gaan met voormalig

R&O-cyclus jaarlijks geëvalueerd. Op basis van deze jaarlijkse

postdoctorale onderzoekers die nu verder zijn in hun carrière.

evaluaties wordt de R&O cyclus waar nodig aangepast en

Hiermee voelen postdocs zich geholpen bij hun keuze tussen

verbeterd. Uit deze evaluaties blijkt, dat de R&O cyclus

het blijven werken in academia of de overstap maken naar

steeds beter en vaker gebruikt wordt als middel van gesprek

een commerciële organisatie. Dit was een cursus van het

zowel door leidinggevenden als door medewerkers. Dit kan

Postdoc Career Development Initiative, een organisatie die
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zich richt op het ondersteunen van jonge wetenschappers bij

opdrachtgevers binnen de faculteit. Afgelopen jaar hebben de

hun loopbaanoriëntatie en –ontwikkeling.

eerste trainingen voor technici plaatsgevonden.

Tenure Track

6.1.3 Versterking van de reputatie als
favoriete werkgever

Per 1 september 2012 is er een TU Delft-breed Tenure Trackbeleid van kracht. Jonge, talentvolle wetenschappers krijgen
eerst een aanstelling voor bepaalde tijd. Als zij dan voldoen

Arbeidsvoorwaarden

aan vooraf bepaalde criteria krijgen ze een dienstverband voor

Met ingang van 1 november 2012 is het team buitenland van

onbepaalde tijd aangeboden. Dit beleid is van toepassing op

de groep Arbeidsvoorwaarden geïntegreerd binnen onderwijs-

alle nieuwe UD (Universitair Docent)-kandidaten. De Tenure

en studentzaken, waarmee het nieuwe Central International

Track is voorbehouden aan kandidaten met de ambitie voor

Office is ontstaan. Dit bureau vangt alle Delftse ‘internationals’

het hoogleraarschap, waarvan de TU Delft inschat dat ze

op, zowel buitenlandse studenten als buitenlandse (CICAT)

hiervoor ook de potentie bezitten.

promovendi, staf en gasten. Er is nu één loket voor alle visa-

Onderdeel van het beleid is een Personal Development

aanvragen.

Programme. In dit programma ligt de nadruk op

In 2012 hebben TU Delft-medewerkers weer ruim gebruik

het ontwikkelen van de benodigde persoonlijke- en

gemaakt van de mogelijkheid voor Individuele Keuzes in

managementvaardigheden voor een wetenschappelijk

de Arbeidsvoorwaarden (IKA); 4327 medewerkers hebben

carrière. De eerste groep is eind 2012 gestart met de training.

gebruik gemaakt van de regeling.
TU Delft een overeenkomst met XS4ALL afgesloten. XS4ALL

Traineeprogramma

is vanaf juli 2012 de aanbieder van gratis internet (ADSL) en

In 2012 zijn zeven trainees aangesteld. Het programma met

telefonie op het huisadres voor medewerkers van de TU Delft.

trainingen en intervisie voor jonge academici is al meer dan
25 jaar een gewaardeerd onderdeel binnen de organisatie.

Arbeidsmarktcommunicatie

Na een interne inventarisatie in 2012 wordt het traineeship in

In het kader van arbeidsmarktcommunicatie zijn in 2012 drie

2013 verder geperfectioneerd.

carrièrebeurzen bezocht: de European Career Fair (ECF) in

In 2012 is bovendien begonnen met een verkenning van de

Boston op de MIT-campus, De Delftse Bedrijvendagen (DDB)

mogelijkheden tot een gezamenlijk traineeship in LDE-verband

op de campus van de TU Delft en de PhD Workshop China in

(Leiden-Delft-Erasmus).

Beijing. De ECF en de PhD Workshop hebben daadwerkelijk
medewerkers opgeleverd. DDB is gericht op het informeren

De succesvolle technicus

van studenten over promoveren in het algemeen, en aan de

‘De succesvolle technicus’ is een training die ingaat op de rol

TU Delft in het bijzonder.

van de technicus en de samenwerking met de verschillende

De training Werving & Selectie is tweemaal succesvol
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gehouden voor vacaturehouders en andere betrokkenen bij

floreren. De TU Delft investeert dan ook in de ontwikkeling

het werving- en selectieproces. In 2013 wordt deze training

van leiderschap in de vorm van de HRM Leergang

ook in het Engels aangeboden.

Academisch Leiderschap voor onder meer hoogleraren en

In het komende jaar staat het verbeteren van de

universitair hoofddocenten. In deze leergang bezinnen

basisprocessen op het gebied van recruitment en

deelnemers zich een half jaar lang op de ontwikkeling van

arbeidsmarktcommunicatie centraal.

hun leiderschapsvaardigheden. Dit doen ze door middel van
zelfreflectie, feedback, intervisie en het opdoen van kennis

6.1.4 Meer diversiteit in brede zin

over organisatie, strategievorming en verandermanagement.
TU Delft stimuleert dat medewerkers hun eigen

Per 1 februari 2012 is de tweede vrouwelijke decaan van

verantwoordelijkheid nemen. Dit vraagt om leidinggevenden

de TU Delft benoemd, prof.ir. Ena Voûte bij de faculteit

die de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap bij hun

Industrieel Ontwerpen.

medewerkers aanmoedigen.
Om leidinggevenden te helpen deze stijl van leiderschap te

Delft Technology Fellowship

ontwikkelen wordt aan alle leidinggevenden de leergang
Coachend Leiderschap aangeboden. In 2012 is de honderdste
deelnemers verwelkomd.
Voor nieuwe hoogleraren is er twee keer per jaar een
tweedaagse workshop waarin zij kennis kunnen maken met
elkaar en met de universiteit en zich kunnen richten op de
doelen die zij als hoogleraar willen bereiken.

Basisvaardigheden voor leidinggevenden
In 2012 heeft ook de eerste training ‘Basisvaardigheden
voor leidinggevenden’ plaatsgevonden. Deze training
vormt de eerste stap in het Management Development
Het College van Bestuur heeft een Fellowship voor excellente

leiderschapstraject. De training is een samenwerking tussen

vrouwelijke wetenschappers ingesteld. Eind 2011 is de

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Universiteit Utrecht

internationale werving van start gegaan. Dit heeft 128

(UU), Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Universiteit

geschikte kandidaten opgeleverd. Daarvan zijn in 2012 tien

Leiden en de TU Delft, waarvoor subsidie is verkregen

vrouwelijke wetenschappers aangesteld op een tijdelijke UD/

vanuit Sofokles. Bijzonder is dat de training is gebaseerd

UHD- of hoogleraarspositie. Na maximaal vijf jaar wordt

op het leerconcept ‘blended learning’. Dat betekent dat in

besloten of deze wetenschappers een vaste aanstelling

het programma e-learning wordt gecombineerd met leren

krijgen. De fellows mogen hun eigen onderzoekslijn opzetten

op locatie. Omdat een deel van het programma plaats- en

en ontvangen een onderzoekstoelage. Wel dienen de fellows

tijdsonafhankelijk door de deelnemers kan worden ingepland,

aansluiting te zoeken bij bestaande onderzoeksgebieden aan

heeft de training niet zo’n zware impact op de meestal

de TU Delft.

overvolle agenda van de deelnemers.

Naar aanleiding van een klacht van een mannelijke sollicitant
heeft het College voor de Rechten van de Mens zich over

6.1.6 Meer flexibiliteit in de organisatie

het Delft Technology Fellowship gebogen. Eind 2012 heeft
het College geoordeeld dat de TU Delft geen verboden

Sociale Innovatie

onderscheid heeft gemaakt op grond van geslacht door

Het programma Sociale Innovatie is in 2012 van start gegaan.

alleen vrouwen toe te laten tot de selectie. De universiteit is

Doel is om een kennis- en inspiratienetwerk te vormen op

voornemens om in 2014 een tweede ronde van het Fellowship

het gebied van slimmer en flexibel (je) werk organiseren

te starten.

met behulp van open innovatie en vooruitstrevende
onderzoeks-, onderwijs- en ondersteuningsfaciliteiten. De

6.1.5 Coachend leiderschap van hoge
kwaliteit

deelnemende diensten spannen zich in om de benodigde
middelen en infrastructuur te creëren om sociale innovatie
te ondersteunen. Denk daarbij aan de implementatie

Leiderschap

van systemen als Lync en Sharepoint, onderzoek naar

Alleen goede leidinggevenden zijn in staat om een vruchtbare

tabletgebruik op de werkplek, de ontwikkeling van learning

omgeving te creëren waarin onderwijs en onderzoek kunnen

centra, enz. Kaders en regels worden waar nodig aangepast
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en verruimd. Communicatie in de breedste zin wordt ingezet

2) processen;

om het idee van sociale innovatie bekendheid te geven bij de

3) stuurinformatie/ rapportages;

gehele TU Delft.

4) mensen/competenties binnen HRS;

Successen in 2012:

5) systemen.

•d
 e Zomertent, een experimentele omgeving op het gebied
van modern werken;
•d
 e ontwikkeling van persona’s ter identificatie van de
verschillende werkstijlen aan de TU Delft ;
•d
 e ontwikkeling van een tiental workshops om medewerkers

Externe communicatie en
informatie-uitwisseling
Binnen HR-services is gewerkt aan het verbeteren van de
communicatie en informatie-uitwisseling. Zo ontvangen

te helpen effectief en gebalanceerd te werken en te

belanghebbenden binnen de faculteiten en diensten wekelijks

communiceren.

een HR-nieuwsbrief, het HR-Bulletin.

6.1.7 Dienstverlening en
organisatieontwikkeling

Regeling dienstreizen en de regeling
nevenwerkzaamheden
In het kader van het TU-brede integriteitsprogramma, en na

Salarisverwerker Uvipa II

overleg met de OR en de vakbonden, heeft het CvB in 2012

TU Delft maakt vanaf 1 januari 2012 gebruik van een nieuwe

een nieuwe regeling dienstreizen vastgesteld. Deze nieuwe

salarisverwerker North Gate Arinso, waarvoor met vier andere

‘Regeling vergoeding dienstreizen TU Delft’ treedt op 1 januari

universiteiten wordt samengewerkt in project Uvipa II. De

2013 in werking en heeft betrekking op binnenlandse en

overgang is succesvol verlopen, maar ging wel gepaard

buitenlandse dienstreizen.

met de onoverkomelijke kinderziektes en extra controles en

Het CvB heeft in 2012 een voorgenomen besluit genomen

betekende dus een extra werklast voor SSCentra HR, Finance

voor het aanpassen van de regeling nevenwerkzaamheden. In

en ICT.

2013 bespreekt het CvB deze conceptregeling met de OR en
de vakbonden.

Herimplementatie Peoplesoft 9.1
In het project ‘Herimplementatie Peoplesoft 9.1’ wordt

HR Legal naar Legal Services

gewerkt aan de invoer van een nieuwe versie van Peoplesoft

Binnen de Universiteitsdienst is een nieuwe directie Legal

om de huidige versie 8.3, die nog uit 2000 dateert, te

Services opgericht. Deze directie bestaat uit de afdelingen

vervangen. De nieuwe versie, die eind 2013 moet draaien,

Legal Affairs (samenvoeging van Juridische Zaken, HR Legal

biedt functionaliteiten als Self Service voor medewerkers en

en Intellectual Property), Integrale Veiligheid, Protocollaire

leidinggevenden. Uitgezocht wordt of ook de R&O cyclus

Zaken en Grootschalige Projecten en de groep van

middels Self Service kan worden aangeboden. Tijdens

contractmanagers. De bundeling van de juridische functies

fase 1 van het project, de analysefase, maakt TU Delft

en aanvullende diensten moet de dienstverlening binnen

via uitwisseling gebruik van een projectmanager van de

slagvaardiger maken. HR Legal valt hierdoor per 1 december

Universiteit Leiden.

2012 onder een andere directie.

Pre-NetID

6.2 Welzijn en
gezondheid

Sinds januari 2012 krijgen nieuwe medewerkers een preNetID, waarmee ze al in een vroeg stadium toegang hebben
tot email en Blackboard (maar nog niet tot andere faciliteiten
zoals printen en netwerkschijven).

6.2.1 Welzijn
Ontwikkeling basisprocessen HR
HR Services is bezig met het verbeteren van de doorlooptijden

Verbetering van de Risico Inventarisatie en

en dienstverlening. De gemiddelde doorlooptijd van alle

evaluatie methodiek.

opdrachten is nu gedaald van 22 naar 14 dagen. In december

In 2012 is gestart met de TU-brede invoering van een

2012 is begonnen met het programma ‘Ontwikkeling

‘dynamische RI&E’. Het dynamiseren van de RI&E komt

Basisprocessen HR’ om de HR Services ketenprocessen te

vooral tot uiting in een hogere frequentie van inventarisatie:

optimaliseren. Werkgroepen van HR(S) medewerkers en

niet meer eens in de vier á vijf jaar, maar (half)jaarlijks. Dit

klanten werken samen aan verbeteringen op de gebieden:

sluit beter aan bij de dynamiek van onderwijs en onderzoek.

1) rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden;

Bovendien wordt de lijnorganisatie zo beter betrokken bij
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de RI&E en het oplossen van geconstateerde manco’s. Met
behulp van bestaande en speciaal geschreven software

•h
 et werk wordt overwegend niet als emotioneel zwaar
gezien;

(Safety Report System, Digitaal Plan van Aanpak) ontstaat

• verlof kan naar eigen inzicht worden opgenomen;

zo een instrument voor een actuelere RI&E die beter inzicht

• het werk kan goed worden afgestemd op de privésituatie;

geeft in de risico’s voor de arbeidsomstandigheden.

• fysieke belasting en psychologische problemen spelen

In 2012 is een RI&E uitgevoerd bij de faculteit

nauwelijks een rol.

Bouwkunde, inclusief een PSA-onderzoek (Psycho-Sociale
Arbeidsbelasting). Bij Bouwkunde is verder begonnen

Aandachtspunten:

met periodieke veiligheidsinspecties. Voor Bouwkunde en

• het ontbreekt aan voldoende doorgroeimogelijkheden;

Technische Bestuurskunde samen zijn zestien gezondheid-

• er is soms sprake van ongewenste omgangsvormen;

gerelateerde werkplekadviezen uitgevoerd, merendeels

• hoog werktempo.

voor verbetering van de werkplekergonomie. Verder hebben

Ongewenste omgangsvormen worden niet getolereerd.

zich twaalf ongevallen voorgedaan; twee ongevallen gaven

Daarom zal elke melding leiden tot actie.

aanleiding tot analyse.

Uit het onderzoek blijkt geen oorzaak voor de ervaren
werkdruk. De factoren die gewoonlijk leiden tot hoge

In eigen beheer ontwikkelde PSA- enquête

werkdruk vormen binnen de Universiteitsdienst nauwelijks

standaard toegepast

een risicofactor. Een meer gedetailleerde rapportage over

Als onderdeel van de RI&E is de werkgever verplicht om

werkdruk uit december 2012 met daarin aandachtspunten per

risico’s van Psycho- Sociale Arbeidsbelasting (PSA) te

directie vormt de basis voor eventuele acties.

inventariseren. De dienst Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en
Milieu (VGWM) heeft samen met het onderzoeksinstituut OTB

TU Delft begeleidt de uitbreiding en

een gestandaardiseerde vragenlijst ontwikkeld, waarmee

implementatie van de arbocatalogus VSNU

in mei 2012 en PSA- rapportage van de Universiteitsdienst

Op initiatief van de VSNU (Vereniging Samenwerkende

is gemaakt. Door deze standaardisering zal na verloop

Nederlandse Universiteiten) is een zogenoemde arbocatalogus

van tijd een duidelijker beeld ontstaan van het welzijn van

opgesteld. In 2012 is voortgang gemaakt met de

werknemers bij TU Delft.

uitbreiding van deze arbocatalogus met de hoofdstukken

Samengevat luiden de conclusies uit dit onderzoek:

Machineveiligheid en Proefdierallergie. Tevens is een landelijke
opleiding voor OR-leden georganiseerd om de implementatie

Positieve resultaten

vanuit de werknemersvertegenwoordiging bij de universiteiten

• werknemers ervaren voldoende afwisseling in taken;

te bevorderen.

• er is een goede werksfeer;
• er is voldoende werkoverleg is en dit leidt tot resultaten;
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RSI-preventie

medegefinancierd wordt door de verzekeraars Ohra, Zilveren

Repetitive Strain Injury, beter bekend als RSI, blijft een

Kruis en SUCSEZ. De vitaliteitsweek is een groot succes te

risico bij medewerkers die intensief met een beeldscherm

noemen en zal daarom in 2013 worden herhaald, met nog

werken. Naast goed meubilair en de juiste instelling daarvan,

meer aandacht voor gezondheidstesten.

is het tegengaan van stress en een verkrampte houding

Het Health Coach programma (HCP) richt zich op een

van belang om RSI-klachten te voorkomen. Daartoe helpt

langetermijnverandering van levensstijl, zodat werknemers

het om zo nu en dan een korte pauze te houden. Met

gezonder zijn en zich fitter voelen. Het HCP is ook onderdeel

pauzesoftware wordt binnen de TU Delft het opnemen van

van het vitaliteitsprogramma. Tijdens startworkshops

minipauzes gestimuleerd. In 2012 is het installeren van het

krijgen deelnemers belangrijke inzichten krijgen in hun

pauzeprogramma Workrave op alle bedrijfscomputers van de

gezondheid. Ze krijgen voorlichting over voeding, beweging,

TU Delft afgerond.

stressmanagement en het actief inzetten van sociale
ondersteuning. Afgelopen jaar zijn er acht nieuwe groepen

Vitaliteitsweek

met in totaal 121 medewerkers gestart. Er zijn ook dit jaar

en het

weer veel positieve resultaten behaald in waardes zoals

Health Coach

gewicht, BMI, cholesterol en bloedsuikergehalte. Medewerkers

Programma (HCP)

die het HCP al enige tijd geleden afgerond hebben, blijken op

Van 24 t/m 28

langere termijn nog goede resultaten te boeken.

september 2012
heeft de eerste

Ziekteverzuim

vitaliteitsweek voor

Het ziekteverzuim is in 2012 met 0,3 % tot 2,6 % gestegen.

alle medewerkers

Sinds 2009 was er juist een dalende lijn in het ziekteverzuim.

van TU Delft

De stijging is mogelijk te wijten aan de kinderziektes die

plaatsgevonden.

gepaard zijn gegaan aan de invoering van een nieuw

Een week vol

verzuimregistratiesysteem (VerzuimXpert) en het feit dat een

met workshops op het gebied van voeding, beweging en

aantal herijkingsreorganisaties in 2012 hun beslag hebben

stressmanagement. In totaal hebben 410 medewerkers

gekregen.

deelgenomen aan deze workshops. Ook was er een

Daarnaast zijn de ziekteverzuimcijfers lastig te vergelijken

trappenloopwedstrijd bij EWI met 22 enthousiaste deelnemers

met die van vorig jaar, omdat sommige afdelingen van de

en een vitaliteitsplein waar bijna veertig medewerkers

Universiteitsdienst (UD) van naam en samenstelling zijn

een uitgebreide gezondheidscheck hebben laten doen. De

veranderd.

vitaliteitsweek is onderdeel van het vitaliteitsprogramma dat

Het structureel en regelmatig houden van Sociaal Medisch
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Overleg met bedrijfsarts en BMW speelt een zeer belangrijke

Het aantal beschikbare uren voor het bedrijfsmaatschappelijk

rol bij goed verzuimmanagement. Vooral het uitnodigen van de

werk verminderde echter van 36 naar 25 uur per week, de

leidinggevenden bij het SMO draagt bij tot goede oplossingen.

werkdruk voor de afdeling steeg dus. Bovendien leidt dit tot

Frequent verzuim is vaak de voorbode van langdurig verzuim

langere wachttijden en ook de aanwezigheid bij SMO’s is niet

en zal vooral door de direct leidinggevenden gesignaleerd en

meer vanzelfsprekend.

aangepakt moeten worden. Met de komst van het nieuwe

In 2012 kwamen de meeste aanmeldingen via de

verzuimregistratiesysteem ‘VerzuimXpert’ is de regie van

bedrijfsartsen, op de voet gevolgd door de medewerkers die

de verzuimbegeleiding in 2012 van de bedrijfsartsen naar

op eigen initiatief kwamen; ook de personeelsfunctionarissen

de HR-adviseurs gegaan. Op korte termijn zal de regie

waren actieve verwijzers. De aanleiding om een beroep

van het verzuim aan de leidinggevenden moeten worden

te doen op het bedrijfs-maatschappelijk is veranderd:

overgedragen.

was jarenlang stress (en dreigende burnout) de meest

De ziekmelding frequentie (MF), het gemiddelde aantal

genoemde, nu staan als hoogste verwerkingsproblemen

verzuimmeldingen per medewerker per jaar, is met 0,8 gelijk

en de relatie met de direct-leidinggevende genoemd. Met

gebleven. De verzuimduur (VD) daalde van 13,1 naar 12,5.

verwerkingsproblemen wordt niet alleen omgaan met ziekte of

Het Nul verzuimpercentage (NVP) is van 66,5 % naar 66,3 %

verlies bedoeld, maar ook (gedwongen) veranderingen binnen

gedaald. Dat betekent dat 3495 van de 5272 medewerkers in

de werksituatie, manier van werken en onzekerheid wat de

2012 niet ziek zijn geweest. Het aantal medewerkers daalde

(werk)toekomst betreft. Evenals in 2011 speelde ook het

overigens van 5411 naar 5272.

(gebrek aan) loopbaanperspectief een reden om een beroep

Bij de faculteiten IO en TNW en het Onderzoeksinstituut

te doen op het bedrijfsmaatschappelijk werk.

OTB zijn de verzuimpercentages gedaald. Bij BK bleef dit
percentage ongeveer gelijk. Bij de overige faculteiten en de

6.2.2 Veiligheid

UD zijn de verzuimpercentages gestegen.
Bij de UD zijn de volgende nieuwe organisatorische eenheden

Vernieuwd universitair beleid

gevormd: het bestuursbureau, Legal Services en Strategic

gevaarlijke stoffen

Development.

In verband met wetswijzigingen, de nieuwe milieuvergunning
voor de campus en afspraken met de arbeidsinspectie

Bedrijfsmaatschappelijk werk (BMW)

moest het gevaarlijkestoffenbeleid worden geactualiseerd.

Medewerkers kunnen gebruik maken van het bedrijfs-

Dit stelt hogere eisen aan de logistiek, de registratie en de

maatschappelijk werk voor advies en begeleiding bij

opslag van gevaarlijke stoffen. Het gassenteam dat onder

knelpunten in de arbeidssituatie of privésituaties – die

Logistiek & Milieu ressorteert voert de veiligheidscontrole op

meestal invloed hebben op het werk. Het aantal aan-

gassenvoorziening uit. Afgesproken is dat er een TU-breed

meldingen in 2012 was met 98 lager dan in voorgaande jaren.

gassenteam gevormd zal worden.
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De risico’s op blootstelling aan grote hoeveelheden vluchtige

ingevoerd. In dat kader is er onder meer een EHBO-post

organische oplosmiddelen (VOS) is onderzocht, waarbij

opgericht bij Sport & Cultuur.

gekeken is naar hoeveel van deze stoffen worden gebruikt,
waarvoor ze worden gebruikt en welke mogelijkheden er zijn

Sociale veiligheid

om het gebruik terug te dringen.

In het project Veilig Publieke Taak (VPT) is onderzocht in

Op basis van de aanwezige gegevens is het niet mogelijk om

welke mate balie- of servicepuntmedewerkers te maken

het gebruik van VOS te koppelen aan een gebruiker. De kans

hebben met agressie of geweld van klanten. Geweld blijkt niet

op overschrijding van de grenswaarden is echter gering als

voor te komen en agressie nauwelijks. TU Delft accepteert

de juiste voorzieningen worden gebruikt. Het blijft daarom

echter geen enkele vorm van ongewenst gedrag, daarom zijn

belangrijk om voorlichting te geven over en alert te zijn op het

er toch aanbevelingen gedaan om de geringe agressie bij de

gebruik van deze voorzieningen.

balie- en servicepunten nog verder terug te dringen.

Bevordering van veiligheidskennis en –

Quickscan campus

bewustzijn bij medewerkers

Een quickscan in en rondom de gebouwen op de campus toont

Om veilig werken binnen de TU Delft te bevorderen is

een veilige omgeving, overdag en in de avonduren. Een aantal

toetsbare instructie van nieuw personeel en personeel van

minder veilige situaties – zoals stille en donkere werkplekken

aannemers onontbeerlijk. Een digitale toets hiervoor is in

en afgelegen parkeerplaatsen – wordt nader onderzocht en

2012 ontwikkeld en bij de faculteit TNW als eerste ingevoerd.

aangepakt. De projectgroep Sociale Veiligheid adviseert verder
om het aspect sociale veiligheid in een vroeg stadium bij alle

Versterking arbopositie TU Delft

nieuwbouw en verbouwprojecten te betrekken.

In 2012 is veel energie gestoken in het vergroten van de
invloed van de TU Delft op nationale en internationale

Reisveiligheid Studenten

regelgeving en in het verbeteren van het (inter)nationale

Sinds januari 2012 zijn studenten die voor hun studie naar het

netwerk. Er zijn werkcontacten gelegd met de Duitse,

buitenland gaan verplicht zich voor vertrek te registreren in

Engelse en Amerikaanse kennissector, waarbij hun

administratiesysteem Osiris. Ze krijgen dan een checklist voor

kennisbronnen voor de TU Delft zijn ontsloten. Verder is

op reis en zijn tevens automatisch verzekerd. TU Delft heeft

de TU Delft gesprekspartner op het gebied van gevaarlijke

meer inzicht in de reisbewegingen en kan effectief optreden

stoffen geworden van het ministerie van Sociale Zaken en

in geval van nood. Bij grotere calamiteiten stelt de universiteit

Werkgelegenheid en de Gezondheidsraad, en via het netwerk

het interne crisisplan in werking: een klein crisisteam

met de Sociaal-Economische Raad. Vooral voor nanoveiligheid

onder voorzitterschap van de decaan houdt contact met de

is de TU Delft een internationale gesprekspartner geworden.

ambassade, de student en zijn coördinator.

Er is een TU Delft Bedrijfshulpverleningsplan opgesteld en
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Crisistrainingen

Toepassing van Sharepoint voor

Het TU Delft-crisisplan geeft een kader om crises via een

informatievoorziening Veiligheid en Milieu

eenduidige crisisorganisatie en een gestandaardiseerd

Om leidinggevenden en medewerkers beter toegang te

crisisproces te managen. Waar mogelijk worden incidenten op

verlenen tot relevante informatie over Veiligheid en Milieu zal

lokaal niveau afgehandeld. Bij opschaling managen de teams

meer gebruik worden gemaakt van Sharepoint. Hier is in 2012

op decentraal en centraal (DCT en CCT) niveau de crisis en

bij TNW mee begonnen.

schakelen eventueel experts in.
Incidenten die opgeschaald worden naar een DCT of CCT

Arbo-/milieutools

komen relatief weinig voor, daarom is trainen en oefenen voor

Samen met extern adviesbureau ‘Labsafety’ is een analyse

deze situaties noodzakelijk. Alle beheerseenheden volgen een

gemaakt van de arbo/milieuhulpmiddelen die nodig zijn om

crisistraining waarbij een realistische calamiteit stapsgewijs

de regeldruk te verminderen en de bestuurbaarheid van het

wordt besproken. Vervolgens wordt het geleerde in een veilige

werkveld te verbeteren.

omgeving in de praktijk gebracht. De trainingscyclus sluit met

Aanwezige hulpmiddelen zoals het Veiligheidsrapport hebben

een gezamenlijke oefening.

een upgrade gekregen. Ook zijn op basis van de analyse
nieuwe hulpmiddelen ontworpen:

6.2.3 Milieu

• een systeem voor chemicaliënbestelling en –registratie;
• een systeem voor de registratie van biosafety;

Management systeem Milieuvergunning

• een inspectiesysteem.

Alle onderwijs- en onderzoeklocaties van de TU Delft vallen
sinds 2011 onder één integrale milieuvergunning. Een nieuw
Vergunningenmanagementsysteem (VMS) moet ervoor

6.3 Regelgeving

zorgen dat de TU Delft voldoet aan de verplichtingen die
daaruit voortvloeien. Het VMS herinnert verantwoordelijke

6.3.1 Bezwaar- en beroepschriften

functionarissen aan uit te voeren acties.
Studenten en werknemers van de TU Delft hebben de

Verduurzaming van de taakuitvoering op het

mogelijkheid om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen

gebied van Veiligheid en Milieu

besluiten van de TU Delft. Op bezwaarschriften wordt,

Bij het team Veiligheid en Milieu gaan de komende vijf

na advies van de Commissie voor bezwaarschriften voor

jaar vijf seniormedewerkers met pensioen. Een in 2012

werknemers en overige zaken of studentenzaken, beslist

opgesteld veranderplan moet zorgen voor het behoud

door het College van Bestuur. Beroepschriften van studenten

van vakinhoudelijke expertise. Ook moet het plan leiden

betreffende examens, studiepunten e.d. worden afgehandeld

tot een hoger niveau van arbeidsveiligheid tegen lagere

door het College van beroep voor de examens (CBE).

personeelskosten.

Studenten dienen bezwaarschriften in over afwijzende

Als uitvloeisel van dit veranderplan zullen arbo- en

beslissingen op grond van de Regeling afstudeersteun

milieuadviseurs meer dan voorheen bezig zijn met

studenten (Ras), over inschrijving, uitschrijving of

het begeleiden van de lijn in het dragen van de

collegegeld. De bezwaarschriften van medewerkers betreffen

verantwoordelijkheid voor veiligheid, welzijn en milieu en de

rechtspositionele zaken.

uitvoering van de daaraan verbonden taken.

In onderstaande tabel is het aantal afgehandelde bezwaar-

Het aantal afgehandelde bezwaar- en beroepschriften in 2012 verdeeld per categorie en soort beslissing.
Categorie

Gegrond

Ongegrond

Niet-ontvankelijk

Ingetrokken

Totaal

CBE (student)

3

0

1

52

56

Student

3

35

6

19

63

Ontslag (werknemer)

-

2

1

2

5

Fuwa (werknemer)

-

-

-

1

1

Overig (werknemer)

3

12

2

20

37

Totaal

9

49

10

94

162

83

en beroepschriften (resp. 106 en 56) in 2012 verdeeld per

Reactor (HOR) van de RID. Deze eis stelt de gewijzigde

categorie en soort beslissing weergegeven. In 2012 is het

Kernenergiewet aan vergunninghouders, waaronder de

aantal beroepschriften bij het CBE toegenomen.

TU Delft. Ter financiële zekerheid zijn drie panden van de

De Algemene wet bestuursrecht schrijft een beslistermijn voor

universiteit hypothecair belast.

afhandeling van bezwaarschriften voor van in totaal 18 weken.
Voor studentenzaken geldt een afwijkende beslistermijn van
10 weken. De gemiddelde afhandelingstermijn bij de TU Delft
lag in 2012 op 15,5 weken voor overige zaken, 13,8 weken
voor ontslagzaken en 12,4 weken voor studentenzaken.

Klachten

6.4 Integriteitsprogramma en Code of
Ethics TU Delft

• Regeling wetenschappelijke integriteit
Dit jaar zijn vier klachten ingediend bij de Commissie

Het integriteitsprogramma dat eind 2011 van start ging, heeft

wetenschappelijke integriteit. Eén klacht is niet-ontvankelijk

twee doelen:

verklaard. Drie klachten zijn nog in behandeling.

•H
 et vergroten van de bekendheid van onze ‘Code of Ethics

• Regeling klachten ongewenst gedrag
Er zijn geen klachten ingediend bij de Klachtencommissie
ongewenst gedrag.

TU Delft’ onder medewerkers en (PhD)studenten;
•H
 et herzien en waar nodig aanscherpen van regelingen die
direct met integriteit te maken hebben.
In een serie bijeenkomsten wordt de ‘Code of Ethics TU

Regelingen

Delft’ besproken. Ook bespreken deelnemers met elkaar

In het kader van het TU brede integriteitsprogramma zijn de

ethische dilemma’s uit de praktijk. Vaak zijn dat kwesties

eindversies van de Code of Ethics en de regeling dienstreizen

waar medewerkers tegenaan lopen als ze naast hun functie

opgesteld. Juridische Zaken heeft een rol gespeeld in

aan de TU Delft marktgerichte activiteiten ontplooien.

de totstandkoming van een landelijke modelregeling

Door het verkennen van de dilemma’s die in zulke gevallen

wetenschappelijke integriteit. Een conceptregeling

kunnen ontstaan, leren de deelnemers welke keuzeopties zij

nevenwerkzaamheden is opgesteld.

hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vermijden van een

Het secretariaat voor de nieuwe Commissie Belangenconflict

belangenconflict, (deels) terugtreden bij een beslissing, het

is vervuld, het reglement van de commissie is opgesteld en

openbaar maken van informatie, een externe partij betrekken

de eerste vergaderingen hebben plaatsgevonden. Dit is een

of een tweede paar ogen mee laten kijken. Bovendien

commissie met externe leden, die zich kan uitspreken over

bevorderen deze gesprekken de transparantie binnen de

dilemma’s die zich voor kunnen doen als wetenschap en markt

organisatie.

elkaar raken.

De ‘Code of Ethics’ is een levend document. Naar aanleiding
van de discussies met medewerkers en de bespreking

Onderwijsrecht

in de Studentenraad en de Ondernemingsraad is het

In samenwerking met de directie O&S zijn eerst maatregelen

document herzien. Ook de regeling nevenwerkzaamheden

getroffen voor het invoeren van de zogenaamde

is onderwerp van gesprek geweest tijdens een aantal

‘langstudeerdersboete’ en vervolgens van het terugdraaien

verdiepende bijeenkomsten. Bovendien is een commissie

van deze maatregel. De daarover ingediende bezwaarschriften

Belangenconflict en een subcommissie Mensproeven in 2012

zijn collectief aangehouden.

ingesteld. Zo heeft TU Delft de eigen regelingen aangescherpt

Meegewerkt is aan de implementatie van de decentrale

en vormgegeven aan de onafhankelijke advisering over

selectie binnen drie faculteiten. Als gevolg hiervan zijn voor

integriteitskwesties.

het eerst bezwaarschriften over dit onderwerp ingediend en
deze zijn met spoed afgewikkeld.
Het Studentenstatuut, waarin alle voor studenten relevante

6.5 TU Delft Library

regelingen zijn opgenomen, is vastgesteld.

Overig

6.5.1 Samenwerking binnen en buiten
Delft

De TU Delft heeft met de departementen van EL&I en
Financiën overeenstemming bereikt over de wijze waarop

Letter of intent

de vereiste financiële zekerheid dient te worden verstrekt

Eind 2011 is een letter of intent getekend tussen 3TU.

bij een eventuele ontmanteling van de Hoger Onderwijs

Datacentrum en DANS om verdere samenwerking te
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onderzoeken. Het samenwerkingsverband heeft tot doel

6.5.2 Research support

de duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens te
bevorderen.

TU Delft Library ambieert een geïntegreerde en coherente

De taken van de partners in het samenwerkingsverband zijn

vorm van steun voor onderzoekers te bieden. In nauwe

het opslaan en blijvend toegankelijk houden van digitale

samenwerking met de universiteitsdiensten wil TU Delft

onderzoeksgegevens, het ontwikkelen en verspreiden van

Library onderzoekers ondersteunen in alle fasen van het

kennis hierover en het leveren van bijbehorende diensten

onderzoeksproces, van financiering tot publicatie. Research

aan universiteiten en andere onderzoeksinstituten. Door

Support is een programma van activiteiten en projecten.

de samenwerking kunnen de verschillende gebieden beter

In 2012 is het project Requirements Research Support afgerond,

worden bediend en kan er efficiënter worden gewerkt.

dat inzicht heeft gegeven in de verschillende behoeften van

Subsidie voor Open Access tijdschriften

onderzoekers afhankelijk van in welke fase ze zich bevinden in

Met actieve ondersteuning van TU Delft Library is voor de

hun onderzoekscarrière en de faculteit waarvoor ze werken.

faculteiten Industrieel Ontwerpen, Bouwkunde en 3mE

Dat is gedaan door zowel startende als doorgewinterde

subsidie ontvangen voor het opzetten van enkele Open Access

onderzoekers van de ‘Design’, ‘Science’ en ‘Engineering’

tijdschriften. TU Delft Library zal ook actief betrokken blijven

faculteiten te interviewen. Binnenkort wordt een enquête

bij de uitvoering en publicatie van deze tijdschriften.

uitgezet om kwantitatieve resultaten te verzamelen van
onderzoekers.

Nieuwe Meesters Delft
In het kader van het in 2009 gesloten convenant tussen TU

6.5.3 Open Access

Delft en de Gemeente Delft over culturele samenwerking
is nu het platform Nieuwe Meesters Delft opgericht. Dit

Ook in 2012 heeft TU Delft Library veel aandacht geschonken

platform verbindt partijen op gebied van ICT zoals de

aan Open Acces. De 30.000e upload in de TU Delft

faculteit EWI, TNO en Delftse bedrijven met partijen die

Repository was een feit, de 100e onderzoeker die gebruik

bij Erfgoed betrokken zijn zoals Erfgoed Delft e/o en TU

maakte van het Open Access fonds TU Delft publiceerde

Delft Library. Nieuwe Meesters moet de ontwikkeling van

een artikel in een gerenommeerd tijdschrift, de 7.500e

nieuwe innovatieve ICT- toepassingen op het gebied van

studentenscriptie van de TU Delft verscheen online in

Erfgoed stimuleren zoals nieuwe presentatietechnieken,

de TU Delft Repository. En op 25 oktober vond in Den

erfgoedbelevingen op je mobieltje of virtuele mogelijkheden

Haag het symposium Open Access for scientists in the

om restauratietechnieken uit te proberen.

global south plaats, georganiseerd door TU Delft, Erasmus
Universiteit, Universiteit Leiden en het International Institute
for Social Studies in Den Haag. Aan het einde van het jaar
zaten er ruim 34.000 Delftse publicaties Open Access online.
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6.5.5 Verruiming openingstijden Library
Learning Centre
Vanaf 3 september hoef je als bezoeker van het Library
Learning Centre niet meer op te letten of het een ‘gewone’
weekdag, vrijdag of weekend is. En ook zelfs niet of het een
feestdag is.
The Library is dagelijks (ook in het weekend) geopend van
acht uur ‘s ochtends tot twaalf uur ‘s avonds.
In de tentamenperioden sluit de Library om twee uur ‘s
nachts.
In het studiejaar 2011/2012 is tijdens de tentamenperiodes
geëxperimenteerd met ruimere openingstijden. Veel studenten
hebben hier gebruik van gemaakt. Daarom is besloten om
tijdens tentamenperiodes de verlengde openingstijden aan te
houden.

6.5.6 Nieuwe faciliteiten Library
Learning Centre
Naast de nieuwe, uitgebreide openingstijden, zijn er ook in
het Library Learning Centre nieuwe faciliteiten gekomen. De
Oud-minister van Binnenlandse Zaken W.A. baron Schimmelpenninck
van der Oye van de Poll.

meest interessante verbeteringen zijn:
•S
 tudenten en medewerkers kunnen nu met een laptop snel
en gemakkelijk toegang krijgen tot het snelle TU Delft-

6.5.4 Erfgoed en Bijzondere collecties

netwerk door in te pluggen op het flexibele netwerk;
•D
 e hal en Glazen Zaal zijn voorzien van nieuwe, snelle pc’s

Er is veel aandacht besteed aan het verbeteren van de
metadatering van de museumcollecties die TU Delft Library
in haar beheer heeft. Een zestal collecties is sinds november

met breedbeeldscherm;
•D
 e WiFi-capaciteit is uitgebreid, waardoor er meer mensen
tegelijk gebruik kunnen maken van Eduroam;

2012 zichtbaar via www.academischecollecties.nl, de centrale

• Er is een Studenten IT-Desk gekomen;

portal van Stichting Academisch Erfgoed.

•B
 ibliotheekleden die geen NetID hebben, kunnen nu een

Bij de Bijzondere Collecties is een beleidsplan ontwikkeld om

permanente computeraccount krijgen om bij de library in te

Erfgoed op een hoger niveau te tillen en dit thema TU breed

loggen op de pc’s.

aan te pakken. Hierdoor kunnen verschillende initiatieven
op het gebied van Erfgoed, Cultuur en Campus gebundeld

6.5.7 Ondersteunde studenteninitiatieven

worden.
Het schilderij van oud-minister van Binnenlandse Zaken

TU Delft Library ondersteunt activiteiten van studenten die

W.A. baron Schimmelpenninck van der Oye van de Poll dat

passen binnen haar ambitie en die horen bij het werkveld van

eigendom is van de TU Delft en jarenlang de rooksalon van

de Library.

de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft opgeluisterd,

Afgelopen jaar zijn twee studenteninitiatieven ondersteund:

is weer teruggekeerd naar de TU en wordt beheerd door TU

BoekSwap en de Language Library.

Delft Library.

BoekSwap faciliteert het makkelijk en betrouwbaar uitwisselen

Daarnaast was er een subsidieaanvraag gedaan bij

van boeken tussen studenten onderling. Studenten kunnen

Metamorfoze voor het OCR-en van de digitale collectie

hierdoor in het Library Learning Centre niet alleen op een

Verhandelingen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

goedkope manier aan hun lesmateriaal komen, het is ook een

(KIVI). Deze Verhandelingen zijn gepubliceerd vanaf de

vorm van recycling.

oprichting van het KIVI in 1842 tot en met 1916. De subsidie

De Language Library is een project van het Tandem

is toegekend.

Delft initiatief dat een platform biedt aan studenten van
verschillende nationaliteiten die geïnteresseerd zijn om een
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(nieuwe) taal te leren. In het Library Learning Centre staat nu

• Nature Climate;

een kast vol met buitenlandse romans in talen zoals Engels en

• Nature Communications;

Nederlands, maar ook Tsjechisch, Italiaans, Russisch etc.

• Nature Genetics;
• Nature Immunology;

6.5.8 Overig

• Nature Neuroscience;
• Nature Protocols;

Donatie collectie prof. H.L. Schoemaker

• Nature Reviews Cancer.

In november 2011 heeft de TU Delft Library de collectie

Met de faculteit Technische Natuurwetenschappen wordt

boeken van de in mei overleden prof. H.J. Schoemaker,

bekeken hoe deze kostbare titels duurzaam gefinancierd

hoogleraar irrigatie aan de TH in de periode 1967-1984,

kunnen worden.

gedoneerd gekregen. De nabestaanden hebben de collectie
nauwkeurig beschreven.

Standbeeld TU-icoon Prometheus
Het Prometheusbeeld dat op de campus stond, is gestolen.

Collectie TU Delft Library

In een prijsvraag onder alle studenten en medewerkers van

De Library heeft de archief, erfgoed- en bibliotheekcollecties

de TU Delft is zowel gestreefd naar een modern fysiek beeld,

van de TU Delft in kaart gebracht. Alle zolders, kelders

als naar een getrouwe virtuele kopie van het oorspronkelijke

en andere opslagruimtes zijn bekeken Het gevonden

beeld.

archiefmateriaal (papier en digitaal) beslaat 11 kilometer.

De winnaar is Willem Jager met een beeld van de uitsnede
van de gestolen Prometheus.

Zomertent 2012
Deze zomer is de Library omgedoopt tot de zomertent waar,

TU Delft Library nummer vier wereldwijd

vanuit het (TU Delft) programma sociale innovatie, een aantal

CNN heeft de bibliotheek van de TU Delft uitgeroepen als vier

workshops, sessies slimmer werken, inloopspreekuren en

na ‘coolste’ in de wereld. Op de eerste plaats staat de Central

social media cafés zijn georganiseerd.

Library in Seattle, gevolgd door de bibliotheek van Trinity College

Voor de achterblijvers, de collega’s die op lege gangen aan

in Dublin en de Geisel Library van de University of California.

het werk waren en, om lotgenoten te ontmoeten, was de
Library the place to be afgelopen zomer. Alle workshops,

Demand driven Acquisition voor e-books

inloopsessies en cafés zijn goed bezocht.

De pilot voor Demand Driven Acquisition voor e-books is met

Aanwinsten: Nature abonnementen

succes afgerond. Het werkt nu voor natuurkunde, binnenkort

De TU Delft heeft binnen de bestaande collectiebegroting

volgt de implementatie voor alle vakgebieden.

voor afgelopen jaar geld kunnen vrijmaken voor een aantal

Het innovatieve businessmodel is uniek in Europa. Alleen

veelgevraagde titels van Nature Publishing Group:

Amerikaanse bibliotheken kennen een dergelijk model. Het
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model combineert Approval Plans voor papieren boeken

van het ICT beheer, teneinde schaalvoordelen te behalen. De

(bij Blackwell UK) met demand driven bestelsysteem van

komende planperiode zal het accent verschuiven naar verdere

Electronic Book Library (US/UK). Voordelen zijn o.a. dat

klantgerichtheid en flexibilisering.

e-books binnen enkele seconden beschikbaar zijn en de
collectie beter afgestemd kan worden op de vraag van de klant.

Missie SSC ICT
In februari 2012 heeft het College van Bestuur de visie en

Real-time wereldkaart

strategie 2012-2014 vastgesteld.

Om inzicht te krijgen in waar publicaties van Delftse

Het SSC ICT is de dienstverlener van klantgerichte en

wetenschappers in de TU Delft Repository worden

innovatieve ICT-producten en -diensten ten behoeve van de

geraadpleegd, is een wereldkaart-app gemaakt die dit laat

primaire- en bedrijfsprocessen van de TU Delft, waardoor

zien. Uit de statistieken van de eerste helft van 2012 blijkt

medewerkers en studenten (onze klanten) kunnen excelleren

dat van de buitenlanders met name onze directe buren en

in hun werk en studie.

Amerikanen de Repository bezoeken.

Visie SSC ICT
Gebouwd Koloniaal Erfgoed

De TU Delft kiest voor een flexibele ICT-infrastructuur van

TU Delft Library werkte in 2012 nauw samen met de faculteit

een constant hoog kwaliteitsniveau die aansluit bij actuele

Bouwkunde, het Koninklijk Instituut voor de Tropen, het

ontwikkelingen en de belevingswereld van haar studenten

Nederlands Architectuur Instituut en de Universiteit van

en medewerkers. Aan de hand van een aantal thema’s en

Groningen aan een repository over Koloniaal gebouwd

de daaraan gekoppelde speerpunten zorgen we voor een

Erfgoed. Deze samenwerking wordt in 2013 voortgezet.

optimale ondersteuning van de primaire processen en de
bedrijfssystemen.

Cloudcatalogus
Het werken “in the cloud” neemt een grote vlucht. TUD

6.6.2 Ontwikkelingen

Library heeft in 2012 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden
voor het werken in the cloud bij - met name - Amerikaanse

Op basis van het KPMG-onderzoek naar de

universiteiten. Deze resultaten worden gedeeld binnen de UKB

volwassenheidsontwikkelingen van het Shared Service Centre

om te komen tot één gezamenlijke landelijke oplossing.

zijn cultural change programma’s opgesteld. Op basis van het
inhoud geven aan onderstaande thema’s wordt nadruk gelegd

6.6 ICT en
informatiehuishouding

op de noodzakelijke fitheid van de organisatie, zelflerend
vermogen van de organisatie en de een sterke klantfocus op
kwaliteit en dienstverlening.
• Van techniekgericht naar klantgericht;
• Van standaardisatie naar servicegericht;

6.6.1 Missie en Strategie

• Van lokaal naar server- en desktop-virtualisatie;
• Van lokale activiteiten naar digitale samenwerking;

Context

• Van intern naar uitgebalanceerde sourcing;

ICT is binnen de TU Delft een onderzoeksonderwerp maar

• Van proactief naar service-georiënteerd;

wordt daarnaast door de TU Delft ook ingezet als middel

• Op naar een duurzame organisatie.

om de doelen van de primaire- en de bedrijfsprocessen te
realiseren. Docenten en onderzoekers dienen in hun werk

Ontwikkeling ICT organisatie

gefaciliteerd te worden door hoogwaardige ICT voorzieningen.
ICT speelt een belangrijke rol in het onderwijs. Hierbij
moeten vele uitdagingen overwonnen worden. Flexibiliteit is
noodzakelijk om in de pas te blijven met de snel veranderende
technologie. Ten slotte kloppen er nieuwe cohorten studenten
aan de poort die op een geheel eigen wijze ICT in hun leven
en werken een rol laten spelen. De zogenaamde netgeneratie.
De infrastructuur dient hun nieuwe manier van communiceren
te ondersteunen.
In de afgelopen jaren is sterk ingezet op de standaardisering
De organisatie is ingericht volgens de lijn die in het bovenstaande
schema is weergegeven.
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Demand en Demand Management

Staf

De behoefte van onze klanten (Demand) wordt door de

Alle genoemde afdelingen worden ondersteund door de

afdeling Demand Management opgesteld en vertaald

staf-afdelingen van het SSC ICT. Het SSC ICT omarmt het

in een eisenpakket, een globale business case en een

concept ‘Veranderen onder Architectuur’. Hierdoor komen

stakeholdersanalyse. Om een optimale relatie met de klant te

veranderingen het IT-landschap uitsluitend ten goede.

realiseren zijn er Facultaire IT Managers (FIM’s) aangesteld

Worden de opgestelde principes gevolgd door het project?

die in deze lijn fungeren als adviseur, vraagbaak en

De veranderingen moeten richting de gewenste eindsituatie

aanspreekpunt voor de faculteiten en de universiteitsdienst.

leiden, en er niet vandaan. De architect heeft inbreng in het
project en zorgt er voor dat de veranderingen passen binnen

Supply Management

de gewenste architectuur.

Na goedkeuring door de stakeholders, wordt dit pakket
overgedragen aan de Supply Management groep waaronder
de afdeling Projectmanagement valt al dan niet in

6.6.3 Realisatie van de ICT speerpunten
in 2012

samenwerking met de afdeling Development. Deze groep
zorgt voor de realisatie van de behoefte conform een

Door professionalisering van de bedrijfsvoering zullen naast

programmaplan/projectplan uitgevoerd volgens de Prince2-

efficiency en verbetering informatievoorziening op termijn

methodiek.

meer financiële middelen beschikbaar komen voor het
primaire proces. Ten behoeve van de ondersteuning naar het

Supply

primaire proces is een 18-tal projecten afgerond. In 2013 ligt

Bij acceptatie van de oplossing door de organisatie vindt er een

de nadruk op:t

overdracht plaats aan de Supply organisatie vertegenwoordigd

• Upgrade Baan naar ERP/LN

door de afdeling Operations om in beheer genomen te worden

• Voorbereiding Upgrade PeopleSoft naar laatste release

overeenkomstig met de ingerichte beheersprocessen. Tijdens

• Voorbereiding implementatie Planon

de levensduur van een oplossing zijn er altijd mogelijkheden

• Start implementatie Basware PM

om op day-to-day basis technische/functionele zaken tussen

• I mplementatie van een nieuw Card management systeem

Demand en Supply af te stemmen zodat de ondersteuning
optimaal wordt afgesteld op de behoefte van de organisatie.
Alle eerstelijns support wordt verzorgd door de Servicepunten

ter ondersteuning van een veiliger Campus kaart
•R
 ealisatie van een nieuw personeelsdossier systeem in
Sharepoint

die daarnaast ook de TU brede eerstelijns service verzorgen

• Start migratie project archief van Decos naar Sharepoint

voor de domeinen FMVG en O&S. Onder de Servicepunten

• In
 enkele faculteiten implementatie van CRM systeem

vallen de Student IT Desks waar studenten terecht kunnen
voor specifieke ICT-vragen.
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Staccato wordt onderstaand een groot aantal ICT projecten
vermeld:

•D
 e doorontwikkeling van het flexibele netwerk met locationaware services.

•H
 et realiseren van transparante en consistente
managementinformatie.
- Start gemaakt met het project Operationalisering
Bestuurlijke kengetallen
- Afspraken geformaliseerd betreffende
uniformering administraties 2e en 3e geldstroom
- ICT innovatie Jaarplan voor het jaar 2013 opgezet

- 70% van de Campus is aangesloten via Flexnet
(zelfconfigurerend netwerk structuur)
• Extra aandacht voor de duurzaamheid van de infrastructuur.
- Temperatuur in onze datacentra is verhoogd, en
daarmee significante besparingen op energie
•P
 ortalen zullen persoonlijk in te richten omgevingen worden
met koppelingen naar sociale netwerken.

als een continue proces met aansluiting aan de

- Pilot Intranet portal

doelstellingen van de TU Delft, de faculteiten en

- In samenwerking met studenten een definitie

de domeinen
•A
 ny time, any place, any device, consumerisation, self-

gemaakt van een nieuwe studentenportal
- Opzet van een API.TUDELFT.NL omgeving voor

service, mobile communication en persoonsgebonden ICT

het kunnen laten ontwikkelen door derden

budgetten.

en geïnteresseerden van applications op alle

- Desktop virtualisatie en Applicatie virtualisatie
•V
 erder doorvoeren van de Service Oriented Architecture
(SOA).

• Sourcing wordt één van de vaste bedrijfsprocessen.
- Mede in surfverband opstellen van een sourcing

- Bij alle nieuwe ontwikkelingen is de informatie
stroom tussen de systemen gerealiseer via
services over de ESB
•H
 et beschikbaar stellen van informatie vanuit
informatiesystemen via de Enterprise Service Bus (ESB) aan
andere systemen.
- Realisatie van XYZ services
- Begin 2012 stonden er 53 servicebus projecten
in de productieomgeving live. Begin 2013 zijn dat
er 119. In 2012 zijn er dus 66 nieuwe services
gebouwd. In die zelfde periode zijn er 249 service-
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mogelijke mobile devices

strategie
- Herdefinitie van architectuur principes in relatie tot
sourcing strategie
•D
 igitale samenwerking, zowel binnen de campus als daar
buiten, wordt breed gefaciliteerd.
- Verdere uitrol van Sharepoint als collaboration tool
- Beschikbaar stellen van Lync als collaboration tool
• ICT in het onderwijs
- Realisatie van een omgeving voor massaal digitaal
toetsen (500 gelijktijdig)
- Realisatie van een proef college zaal met

packages geproduceerd. Dat betekent dus dat er

de nieuwste technologieën om docenten de

behalve 66 nieuwe packages, nog 183 wijzigingen

gelegenheid te geven hier ervaring mee op te

aan bestaande services zijn opgeleverd.

doen.
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7. Realisatie meerjarenafspraken
7.1 Van financial naar
management control

TU Delft 2020 is aangeven. Over de voortgang en realisatie
van deze streefwaarden wordt in dit Jaarverslag TU Delft
gerapporteerd. Er wordt – mede gelet op de looptijd van
prestatie-en meerjarenafspraken met het Ministerie van OCW
– gewerkt met twee streefwaardenperioden: de periode 2010-

In 2005 heeft de TU Delft een planning- en control cyclus

2015 en de periode tot 2020.

ingevoerd. In de eerste jaren lag de aandacht vooral op
financial control. In de laatste jaren is steeds meer aandacht
komen te liggen op management control. De planningen control cyclus is in 2010 doorontwikkeld naar een
universiteitsbrede planning- en evaluatiecyclus. Strategie en
ambitie zijn nu gekoppeld aan capaciteit en middelen.
De voordelen van de bredere scope zijn:

7.3 Voortgang
meerjarenafspraken
Onderwijs

•H
 et versterken van de samenhang in de strategie en het
beleid van de instelling, faculteiten, afdelingen en de

De Staatssecretaris OCW heeft de universiteiten verzocht

ondersteunende functies.

voor zes indicatoren het huidige prestatieniveau en

•H
 et bevorderen van de bestuurlijke dialoog tussen de
verschillende niveaus in de organisatie.
•H
 et monitoren en evalueren van de implementatie van de
voorgenomen acties.

het nagestreefde ambitieniveau (2015) aan te geven.
Onderstaande tabel bevat de realisatiewaarden per 31
december 2010 en afgesproken streefwaarden voor deze
indicatoren voor 2015, en 2020.

Onderdeel van de planning- en evaluatiecyclus is dat alle
faculteiten een meerjarenplan voor 6 jaar maken met het

Item

2010

2015

2020

instellingsplan als overkoepelend kader. Iedere drie jaar vindt

Excellentie

2,2%

8%

10%

er een actualisering plaats.

Uitval (1ste jaars BSc)

19%

22%

19%

Switch (1ste jaars intern TUD)

8%

8%

6%

Bachelorrendement (BSc-in-4)

27%

55%

70%

Docent kwaliteit BKO

7%

70%

75%

Contacturen per week Uren)

25 u.

22 u.

20 u.

Studiepunten

45 EC

50 EC

50 EC

7.2 Stand van zaken
streefwaarden TU Delft
De TU Delft wil in 2015 streefwaarden hebben gerealiseerd
die aansluiten bij de strategie en het beleid zoals in Roadmap
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Algemeen

De TU Delft verwacht dat het aantal studenten dat na het

De definitie eerstejaars studenten instelling betreft studenten

eerste jaar een andere studie binnen de TU Delft kiest vrijwel

die in het relevante studiejaar voor het eerst als student bij de

constant blijft.

TU Delft ingeschreven staan. De TU Delft verstaat hieronder
studenten van wie eenduidig vastgesteld kan worden dat zij

Bachelorrendement

zich inschrijven om een diploma te behalen bij de TU Delft:

Het bachelorrendement is het aandeel herinschrijvers in het

diplomastudenten. Deze groep studenten hebben een voltijds

totale aantal herinschrijvers in het 2e bachelorjaar dat na vier

hoofdinschrijving bij één van onze opleidingen en hebben

jaar het bachelordiploma behaald heeft. De referentiewaarde

voor die inschrijving collegegeld aan de TU Delft betaald.

2010 is bepaald op het cohort herinschrijvers in studiejaar

De TU Delft gebruikt bij de genoemde indicatoren alleen

2007-2008, de basis daarvoor is het eerstejaars cohort

gegevens van ingeschreven bachelor studenten, exclusief

2006-2007. In collegejaar 2011 is al een duidelijke stijging

diegenen die een ingebed schakelprogramma volgen zoals

gerealiseerd ten opzichte van die in 2010. De realisatie

hbo gediplomeerden. Deze definities borgen dat relevante

van de streefwaarde 2015 wordt afgemeten aan het

studenten maar een keer geteld wordt ongeacht het aantal

cohort herinschrijvers 2011-2012. Met name vanwege de

inschrijvingen bij de TU Delft of elders.

verhoging van het BSA en van de invoering van de nieuwe

De informatiebron voor de aan deze indicatoren onderliggende

bachelorcurricula verwacht de TU Delft de doelstelling voor

gegevens is Osiris, het studenten informatie systeem van de

2015 gehaald zal worden.

TU Delft.

Docentkwaliteit
Excellentie

De bron voor de onderliggende docentkwaliteit gegevens is

Gedetailleerde informatie hierover is gegeven in paragraaf 2.5

de WOPI informatie van de VSNU. Docentkwaliteit betreft

De referentiewaarde 2010 is gebaseerd op de stand van zaken

het aandeel wetenschappers met een BKO-certificering

in studiejaar 2010-2011 op peildatum 1 december 2010. In

op het totaal aantal wetenschappers. De realisatiewaarde

2011 is de deelname gelijk gebleven op 2%. Dit lijkt alsof

2010 betreft de stand per ultimo kalenderjaar 2010. De

er geen stijgende lijn in zit, maar het percentage is in 2012

streefwaarde betreft de stand per ultimo 2015. Het streven

5,1%. Het Honours Programme Master was er in 2011 nog

is dat het percentage BKO/SKO-gecertificeerde leden van de

niet. De TU Delft wil het percentage excellente studenten dat

wetenschappelijke staf is in 2015 vervijfvoudigd ten opzichte

participeert in excellentie programma’s meer dan verdubbelen

van 2010. Op basis van de beleidsmaatregelen op dit gebied

in 2015 ten opzichte van 2010. Naar verwachting zal deze

en op basis van de actuele inschrijvingen in de BKO-cursussen

doelstelling worden gehaald.

zal dat voor de komende jaren ook het geval zijn. (zie verder
paragraaf 2.8)

Uitval 1e jaar bachelor
Uitval is het aandeel eerstejaars bachelor diplomastudenten

Onderwijsintensiteit

van het totaal aantal diplomastudenten dat na één jaar

Het gemiddeld aantal contacturen is het aantal

studie niet meer bij de TU Delft ingeschreven staat. De

geprogrammeerde contacturen en overige gestructureerde

referentiewaarde 2010 is gebaseerd op cohort 2009-2010. De

uren in het eerste bachelorjaar van alle opleidingen gedeeld

uitval in collegejaar 2011 was dezelfde als die in 2010 (19%).

door het aantal opleidingen.

De realisatie van de streefwaarde 2015 wordt afgemeten aan

De referentiewaarde 2010 is bepaald op basis van de

het eerstejaars cohort 2014-2015. Er wordt van uitgegaan

studiegidsen van de opleidingen collegejaar 2010-2011.

dat het percentage uitval eerste jaar praktisch constant kan

Deze waarde is in 2011 niet noemenswaard veranderd.

blijven in 2015 ten opzichte van 2010.

De realisatie van de streefwaarde 2015 wordt afgemeten
aan de onderwijsintensiteitgegevens in de studiegidsen

Switch

van de opleidingen voor collegejaar 2015-2016. De huidige

Studie-switch is het aandeel eerstejaars instelling

omvang geprogrammeerde contacturen is relatief hoog

diplomastudenten dat in het daarop volgende studiejaar

door het aandeel instructielessen en practica naast hoor- en

bij een andere bacheloropleiding van de TU Delft als

werkcolleges. Met behoud van de differentiatie van moderne

diplomastudent ingeschreven staat. De referentiewaarde 2010

onderwijsvormen, wil de TU Delft – waar mogelijk – de

is bepaald op basis van het bachelor cohort 2009-2010. De

intensiteit enigszins verminderen. De TU Delft heeft geen

realisatie van de studieswitch was voor 2011 net als in 8% .

opleidingen met minder dan 12 contacturen.

De realisatie van de streefwaarde 2015 wordt afgemeten aan
het eerstejaarscohort 2014-2015.
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Streefwaarden OC&W
Onderwerp
Excellentie
Uitval

IJkjaar 2010

Eindstand
2012

2,2%
19%
8%

8,5%

8%

6%

27%

47%

55%

70%

Switch
Bachelorrendement
Docentkwaliteit (aandeel BKO)
Onderwijsintensiteit
Indirecte kosten

Streefwaarde
2015

Streefwaarde
2020

5,2%

8%

10%

17%

22%

19%

7%

70%

75%

25 u/pw

22 u/pw

20 u/pw

19,3%

19,3%

19,3%

Streefwaarden studenten & onderwijs TU delft 2015/ 2020
Bachelor-& masterinstroom

3.580

3613

3.600

3.700

Bachelordiploma’s & masterdiploma’s

3.261

4545

3.300

3.500

BSA gehaald

67%

66%

70%

73%

Gemiddeld ECTS per student met positief BSA in het
1e bachelorjaar

44,9

51,4

50

50

Promotierendement

41%

48%

45%

65%

333

303

380

450

Promoties
P-in-1

17,6%

25,1%

25%

40%

Populatie diplomastudenten

17.039

17.530

17.000

17.000

Populatie doctoral students

2.208

2373

2.300

2.400

17

22

25

40

Studentpopulatie / Vast faculty+

20,9

21,5

20

20

Studentpopulatie / Onderwijsstaf

16

16,7

17

18

7,6%

6,6%

10%

10%

30,8%

32,7%

35%

40%

15%

20%

2.250

2.500

100

200

820

840

PDEng-diploma’s

Buitenlandse bachelorstudenten / totaal
bachelorstudenten
Buitenlandse masterstudenten / totaal
masterstudenten

Streefwaarden onderzoek en kennisvalorisatie TU Delft 2015/ 2020
WP vrouwelijk aandeel

8,7%

ISI publicaties

2.125

Postdocs
Vast Faculty +

2099

816,1

817,2

Promovendi / Vast faculty+

1,34

1,27

2

3

Promotie rendement (5 jr)

41%

48%

45%

65%

350,1

384,7

-

-

Streefwaarden financiën TU Delft 2015/ 2020
1e geldstroom
2e geldstroom

30,1

31,9

-

3e geldstroom

117,1

118,1

-

Bedrijfsresultaat

-15,0

25,1

-

29,6

115,5

-

267,5

314,6

-

Cashflow
Eigen vermogen
1e geldstroom / vaste lasten

-

-

2e geldstroom /1e geldstroom

7,16%

8,3%

-

3e geldstroom / 1e geldstroom

33,4%

30,7%

-

816,1

817,2

Streefwaarden personeel TU Delft 2015/ 2020
Vast Faculty+
Postdocs

-

Overig WP

693,2

Aandeel vrouwen in WP top

8,7%

611,5

820

840

100

200

550

450

15%

20%

Disclaimer: Bovenstaand tracht de TU Delft zo volledig en juist mogelijke informatie te verstrekken. Gelet echter op het feit dat het hier een nieuw
instrument betreft, kunnen de definities op verschillende wijze worden geïnterpreteerd. Een andere interpretatie kan tot andere uitkomsten leiden.
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Definities
Kerngetal

Eenheid

Definitie

Excellentie

%

Deelname van studenten aan honours programma’s, Dreamteams
of een andere indicator waarmee de deelname van studenten aan
excellente opleidingen in beeld wordt gebracht.

Uitval

%

Het aandeel studenten van het totaal aantal voltijds bachelor
studenten (eerstejaars HO) dat na 1 jaar studie niet meer bij de
instelling staat ingeschreven. Optioneel: uitval uit de opleiding in het
2de en 3de bachelor jaar

Switch

%

Het aandeel studenten van het totaal aantal voltijds
bachelorstudenten (eerstejaars HO) dat na 1 jaar studie overstapt
naar een andere studie bij dezelfde instelling.

Bachelorrendement

%

Het aandeel herinschrijvers van de voltijds bachelor studenten
(eerstejaars HO) dat na vier jaar een bachelorsdiploma bij die
instelling heeft behaald.

Docentkwaliteit

%

Het aandeel docenten met een Basis kwalificatie Onderwijscertificaat. (Zowel docenten als faculty+)

Onderwijsintensiteit

uren

Het aantal geprogrammeerde contacturen en overige gestructureerde
uren in het eerste bachelor jaar

Indirecte kosten

%

Volgens methodiek Berenschot: Overheadformatie(in euro)
uitgedrukt als percentage van de totale formatie (in euro)

Bedrijfsresultaat

K€

Jaarlijkse exploitatieresultaat gebaseerd op de jaarrekening.

Cashflow

K€

Mutatie van de totale liquide middelen die de TU Delft in- en uitgaat
tussen 1 januari en 31 december van een kalenderjaar

1ste geldstroom

K€

Toekenning van 1ste geldstroom middelen , gebaseerd op het interne
budgettoekenningssysteem, aangevuld met declarabele bedragen
voor strategische projecten

2de geldstroom

K€

Baten uit onderwijs- en/of onderzoekscontracten in opdracht van
NWO en haar stichtingen, zoals FOM, STW, SRON, SON.

3de geldstroom

K€

Baten uit onderwijs- en/of onderzoeks-contracten zijnde niet 1ste of
2de geldstroom. Dit is inclusief M2i-gelden

Populatie diplomastudenten

Aantal

Studenten die een bachelor of masterhoofdstudie volgden aan de
TU Delft, collegegeld betaald hebben (op peildatum) en de intentie
hebben deze opleiding met een diploma af te sluiten.

Bachelor- en Master instroom

Aantal

Studenten die voor de 1ste maal zijn ingeschreven als student bij
een TU Delft bachelor of master en hier collegegeld betalen met als
doel het behalen van een diploma

Bachelor- & masterdiploma’s

Aantal

Verstrekte Ba- en Ma-diploma’s zoals toegekend door de
examencommissies van de opleidingen en aangemeld bij de centrale
onderwijs- en studentenadministratie.

BSA gehaald

%

Percentage eerstejaaropleiding-studenten dat een vastgesteld
minimaal aantal studiepunten heeft behaald.

P –in-één (Propedeuse in 1 jaar)

%

Het aandeel studenten – van het totaal aantal eerstejaars opleiding –
dat er in slaagt de propedeuse in een jaar af te ronden.

Gemiddeld ECTS per student per jaar

Ects/stud.

Gemiddeld aantal Ects-punten behaald binnen een bacheloropleiding
door 1ste jaarstudenten van de TU Delft, ingeschreven als student
of extraneus, waarbij het studiejaar start in het kalenderjaar van de
afgeronde VWO-vooropleiding

Populatie doctoral students

aantal

Aantal PhD’s en PDEng’s zoals geregistreerd door HR in Peoplesoft.

Promoties

Aantal

Aantal promoties zoals aangemeld bij de pedel.

PDEng-diploma’s

Aantal

Aantal ontwerpdiploma’s zoals geaccrediteerd door het KIVI.

Promotierendement (5 jr)

%

Het aantal gepromoveerden als percentage van de promovendiinstroom uit ijkjaar-5.

Postdocs

Fte

Een gepromoveerde medewerker met een minimale aanstelling van
twee jaar gericht op de voorbereiding van een wetenschappelijke
carrière. (voorlopige definitie)

Vaste faculty+

Fte

Omvang bezoldigde vaste faculty (inclusief tenure trackers)

Overig WP (bezoldigd vast en tijdelijk)

Fte

Onderzoekers en docenten
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Vrouwelijk aandeel in de top

&

WP: aandeel vrouwen werkzaam aan de TU Delft in UFO
functieschaal 15 en hoger OBP: aandeel vrouwen werkzaam aan de
TU Delft in UFO functieschaal 14 en hoger

ISI publicaties

Aantal

aantallen publicaties in ISI-.

2e geldstroom/ 1e geldstroom

%

Kengetal wordt uitgevoerd op basis van de eerder in dit document
opgenomen definities

3e geldstroom/ 1e geldstroom

%

Kengetal wordt uitgevoerd op basis van de eerder in dit document
opgenomen definities

1e geldstroom/ vaste lasten

€/€

(Zie definitie eerste geldstroom eerder in dit document)/(Bepaling
vaste lasten nog in onderzoek)

(standaard-, FOM-, M2i-promovendi en
PdEng)/ Vast faculty+

Aantal /
Fte

Kengetal wordt uitgevoerd op basis van de eerder in dit document
opgenomen definities.

Diplomastudenten/ Vast faculty+

Aantal /
Fte

Kengetal wordt uitgevoerd op basis van de eerder in dit document
opgenomen definities

Diplomastudenten/ Onderwijsstaf

Aantal /
Fte

(Zie voor diplomastudenten eerder opgenomen definitie in dit stuk)/
Onderwijsstaf

Buitenlandse bachelorstudent/ totaal
bachelorstudenten

%

Het Aandeel van bachelor diplomastudenten zonder Nederlandse
nationaliteit ten opzichte van het totaal aantal bachelor
diplomastudenten

Buitenlandse masterstudent/ totaal
masterstudenten

%

Het Aandeel van master diplomastudenten zonder Nederlandse
nationaliteit ten opzichte van het totaal aantal bachelor
diplomastudenten
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8. Financieel verslag
8.1 Ontwikkelingen 2012

De behaalde financiële resultaten van de TU Delft zijn de
laatste jaren sterk beïnvloed door bijzondere gebeurtenissen.
De belangrijkste bijzondere gebeurtenissen zijn:

Het financieel beleid van de TU Delft is gericht op een
structureel evenwicht tussen de baten en de lasten. Het eigen
vermogen moet op peil worden gehouden, zodat ruimte blijft
bestaan om toekomstige risico’s te kunnen opvangen, om

-D
 e brand bij de faculteit Bouwkunde en de naar aanleiding
daarvan ontvangen verzekeringsuitkering en bijdrage van
het Ministerie van OCW.
- De afwikkeling van het BaMa-dossier 2002-2010 in het kader

vernieuwing in onderwijs en onderzoek en investeringen en

van de bekostiging van de instelling door het Ministerie van

onderhoud in huisvesting te financieren.

OCW in 2009;

In 2012 heeft de TU Delft een positief resultaat behaald. Het
positieve resultaat over 2012 bedraagt M€ 25,1 tegenover

- Het treffen van een voorziening in het kader van de
Herijkingsagenda in 2009.

een begroot resultaat van M€ 21,3. Het positieve resultaat

Op grond hiervan kijkt de instelling naar de operationele

wordt gebruikt ter financiering van grote investeringen uit het

resultaten (exclusief bijzondere posten) voor de beoordeling

meerjaren vastgoedplan en vernieuwingen voor onderwijs en

van de activiteiten. Deze operationele resultaten ontwikkelen

onderzoek. Op langere termijn dient in de exploitatie rekening

zich de laatste jaren gunstig en laten herstel zien: van

te worden gehouden met een stijging van de exploitatielasten

negatieve resultaten in 2008 (- M€ 29,3) en 2009 (- M€ 20,4)

die voortvloeien uit de noodzakelijke investeringen en

naar positieve resultaten in 2010 (M€ 12,3), 2011 (M€ 24,6)

onderhoud in huisvesting.

en 2012 (M€ 27,0).

30,0

miljoenen euro's

20,0

10,0

24,6

27,0

2011
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0,0
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-10,0

2009
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-20,4
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-20,0

-30,0
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Inclusief bijzondere posten bedraagt het resultaat in 2012

Delft te kunnen beoordelen. Belangrijke componenten

M€ 25,1 positief. Duidelijk is dat de positieve financiële

die in de financiële meerjarenraming zijn meegenomen,

ontwikkeling van de TU Delft is doorgezet. Dit is bereikt door

zijn onder andere de externe ontwikkeling van de OCW

het versterken van de financiële besturing en het realiseren

bekostiging, de interne uitvoering van de Herijkingsagenda,

van de gewenste resultaatverbetering en wetenschappelijke

de gewenste wetenschappelijke vernieuwing op onderwijs-

vernieuwing overeenkomstig de Herijkingsagenda. Hierdoor is

en onderzoeksgebied om als TU Delft een positie als

ruimte ontstaan voor de noodzakelijke verdere vernieuwing op

wordclass university te behouden en de vastgoedgerelateerde

facilitair gebied en voor onderwijs en onderzoek.

vraagstukken waar de TU Delft de komende jaren voor staat.
Door onder meer het uitvoeren van de Herijkingsagenda heeft

Herijking

de TU Delft de mogelijkheid om de benodigde investeringen

De negatieve operationele resultaten over 2008 en 2009

te kunnen uitvoeren. Deze investeringen zullen uit eigen

en het onzekere meerjarenperspectief hebben tot een

middelen worden bekostigd en op termijn eventueel worden

aantal ingrijpende maatregelen geleid die in 2010 en in

aangevuld met een lening. Daarover heeft consultatie

latere jaren, hun uitwerking hebben gekregen. De TU Delft

plaatsgevonden met diverse commerciële financiële

staat bekend als een prachtige universiteit met een sterke

instellingen, alsmede met het Ministerie van Financiën

internationale reputatie dankzij de hoge kwaliteit van haar

(schatkistbankieren). Na het uitwerken en analyseren van

afgestudeerden en haar vooraanstaande wetenschappelijk

de diverse financiële meerjarenramingen heeft de TU Delft

onderzoek en ontwerpen. Het blijvend versterken van deze

besloten om het vervolgtraject tot schatkistbankieren voor de

positie is noodzakelijk, zeker nu de wereld zo in beweging is

TU Delft verder uit te werken.

en er geen vanzelfsprekendheden meer gelden. Daarom is
binnen de TU Delft eind 2009 het proces Herijking gestart.

Juridische procedure M€ 25 brand Bouwkunde

Dit proces kent een tweeslag: ten eerste een inhoudelijke

In 2008 heeft de TU Delft ten gevolge van de brand bij

oriëntatie op onderwijs en onderzoek met als uitkomst een

de faculteit Bouwkunde een aanvullende Rijksbijdrage van

profiel dat de huidige positie van de TU Delft bestendigt

het Ministerie van OCW van M€ 25,0 ontvangen. Deze

en verbetert en ten tweede de noodzaak de uitgaven van

bijdrage was verstrekt om de TU Delft in staat te stellen

de universiteit passend te krijgen met de beschikbare

een faculteitsgebouw te realiseren dat een architectonisch

financiële middelen. Om deze tweeslag te bewerkstelligen

icoon zou vormen dat een bijzondere positie zou innemen in

is het noodzakelijk om binnen de TU Delft de onderwijs- en

stedenbouwkundig inzicht. Na de verrichte investeringen en

onderzoeksactiviteiten te herijken en de bedrijfsvoering

aanpassingen aan het oude hoofdgebouw heeft de TU Delft

transparanter en efficiënter te maken. Dit proces brengt

besloten om het oude hoofdgebouw aan de Julianalaan voor

organisatorische veranderingen met zich mee en daarbij

de faculteit Bouwkunde als permanente huisvestingplaats

zijn lastige keuzes gemaakt. De financiële doelstelling van

te gaan gebruiken. Het Ministerie van OCW stelt zich vanaf

Herijking is gericht op een structurele bezuiniging van M€

2010 op het standpunt dat niet aan de vooraf gestelde

45,0 op jaarbasis, te behalen in 2013. Dit proces heeft ook

eisen is voldaan en heeft door middel van een beschikking

personele gevolgen, waarbij getracht wordt om het aantal

laten weten dat de incidentele Rijksbijdrage van M€ 25,0 in

gedwongen ontslagen tot een minimum te beperken. Ultimo

het geheel wordt teruggevorderd. Deze terugvordering is

2012 is conform jaarverslaggevingsvereisten opnieuw de

in mindering gebracht op de ontvangen Rijksbijdrage van

hoogte van de voorziening voor de Herijking bepaald om de

2011. De TU Delft is het niet eens met de zienswijze van

financiële consequenties van de Herijkingsagenda te kunnen

het Ministerie van OCW en heeft daarop in 2011 bezwaar

financieren. Deze analyse heeft ultimo 2012 geresulteerd in

aangetekend. Naar aanleiding van de uitspraak van de

een vrijval van M€ 3,0. De voorziening Herijking heeft ultimo

Rechtbank Den Haag van 18 juli 2012 is het besluit tot

2012 een stand van M€ 14,6.

terugvordering door het Ministerie van OCW vernietigd.

De uitvoering van een groot deel van de deelplannen van de

Het Ministerie van OCW heeft vervolgens de betrokken

Herijkingsagenda is op dit moment in volle gang. Ultimo 2012

Rijksbijdrage van M€ 25,0 toegevoegd met een bedrag van

is een besparing van M€ 32 van de deelplannen gerealiseerd.

M€ 1,1 aan wettelijke rentevergoeding in 2012 en aan de TU
Delft uitgekeerd. Het Ministerie van OCW heeft in deze zaak

Meerjarenfinanciering

echter hoger beroep bij de Raad van State aangetekend en

In 2012 heeft de jaarlijkse update plaatsgevonden van de

op grond daarvan is de terugontvangen Rijksbijdrage van

notitie ‘externe financiering TU Delft’. De notitie geeft een

M€ 25,0 en de wettelijke rentevergoeding van M€ 1,1 in de

weergave van het traject dat binnen de TU Delft is afgelegd

jaarrekening 2012 in mindering gebracht op de vordering met

om het aantrekken van externe financiering door de TU

betrekking tot Rijksbijdragen.
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Sectorplan Technologie & Sectorplan Natuur-

Financiële zekerheidsstelling ontmanteling

en Scheikunde

RID

Het Ministerie van OCW heeft op grond van het door de drie

De TU Delft is op grond van de Kernenergiewet

technische universiteiten van Nederland opgestelde Sectorplan

vergunninghouder van het Reactorinstituut Delft (RID) als

Technologie een bedrag beschikbaar gesteld aan deze drie

bedoeld in artikel 15b van de Kernenergiewet. Per 1 april 2011

universiteiten van M€ 11,0 per jaar voor de periode 2011-

is een wijziging van de Kernenergiewet van kracht waarin

2013. Voor de TU Delft betekent het een bijdrage van M€ 5,3

(onder meer) een verplichting voor de vergunninghouders

per jaar in deze tijdsperiode. De beschikbaar gestelde gelden

van kerncentrales en -reactoren is opgenomen om financiële

worden ingezet om een stevige investering te doen in de

zekerheid te stellen voor de kosten die zijn verbonden

verbetering van het onderwijs. Dit dient te leiden tot een forse

aan de buitengebruikstelling en ontmanteling van een

verbetering van het studiesucces. Aangezien het kasritme van

kerncentrale of -reactor door de vergunninghouder. In 2012

de uitbetaling van de Rijksbijdrage van de Sectorplannen niet

is met de betrokken ministeries van EL&I en Financiën

gelijk loopt met de besteding van de gelden, is een deel als

overeenstemming bereikt over de wijze waarop de vereiste

nog te besteden Rijksbijdrage op de balans opgenomen. Het

financiële zekerheid dient te worden verstrekt bij een

gaat in totaal om een bedrag van M€ 5,3.

eventuele ontmanteling. Voor deze financiële zekerheid zijn

Naast het Sectorplan Technologie is in 2012 door het

drie panden van de universiteit hypothecair belast. In de

Ministerie van OCW ook een bedrag toegekend in het

jaarrekening is ultimo 2012 de stand van de voorziening voor

kader van het Sectorplan Natuur- en Scheikunde. Van deze

de toekomstige ontmanteling van het RID M€ 4,1 waaraan

Rijksbijdrage is per 31 december 2012 een bedrag van M€ 1,9

jaarlijks zal worden gedoteerd naar tijdsevenredig gebruik.

nog niet besteed.

Daarnaast is conform de systematiek van voorgaande jaren in
de jaarrekening een voorziening opgenomen voor de afvoer

Zwaartekrachtprogramma

en opslag van splijtstoffen van M€ 3,8.

Eind 2012 is door het Ministerie van OCW onder het
programma ‘Zwaartekracht’ een aanvraag voor het voorstel

Uniformering administratie tweede en derde

‘Frontiers of Nanoscience’ (Nanofront) voor een totaalbedrag

geldstroomprojecten

van M€ 22,0 in de periode 2012-2016 gehonoreerd. In

De TU Delft erkent het belang van het uniformeren van de

dit kader is in 2012 een bedrag ontvangen van M€ 5,5 als

administratie van tweede en derde geldstroomprojecten. Om

Rijksbijdrage. Aangezien het kasritme van de uitbetaling van

dit project binnen de instelling vorm en inhoud te geven is in

de Rijksbijdrage niet gelijk loopt met de besteding van de

2011 met het project gestart en een projectgroep gevormd,

gelden, is het totaal ontvangen bedrag van M€ 5,5 ultimo

die als opdracht heeft om te komen tot de uitwerking en

2012 op de balans opgenomen.

implementatie van uniforme waardering, werkprocessen en
rapportages tweede en derde geldstroomprojecten. In 2012
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zijn de eerste resultaten binnen dit project behaald. Zo is

en heeft als gevolg hiervan de negatieve marktwaarde van het

besloten om als uniforme waarderingsmethodiek voor de

rentederivaat in de jaarrekening op de balans gewaardeerd.

tweede en derde geldstroomprojecten de methode van directe
kosten en opslag facultaire overheadkosten te hanteren. De

De TU Delft heeft tijdelijke liquiditeitsoverschotten die

uniforme waarderingsmethodiek wordt naar verwachting in

afkomstig zijn van haar kerntaken onderwijs, onderzoek en

2014 ingevoerd.

kennisvalorisatie. Deze middelen hebben zowel een publieke
als private herkomst. Omdat transparante scheiding van

Procurement

deze middelen niet eenduidig is te maken, heeft de TU Delft

Binnen de TU Delft is in 2012 een regeling Inkoopsegmenten

ervoor gekozen om geen onderscheid te maken tussen

ontwikkeld voor inkopen die niet Europees aanbesteed

publieke en private middelen in haar administratie van de

hoeven te worden, maar waarvoor ook geen TU brede

universiteit. Uitzondering hierop betreffen de middelen die zijn

leveringsovereenkomsten zijn afgesloten. Medewerkers van de

ondergebracht in de gelieerde rechtspersonen van de

TU Delft wordt nu een online inkooptoolkit aangeboden. Deze

TU Delft.

toolkit leidt gebruikers stapsgewijs door offerteprocedures.

Alle tijdelijke liquiditeitsoverschotten afkomstig uit

Door de nieuwe regeling Inkoopsegmenten worden alle

publieke middelen worden door de TU Delft uitgezet op

inkopen nu door middel van procedures afgedekt.

spaarproducten bij diverse commerciële banken die minimaal
een A-rating hebben. Het totale saldo aan liquide middelen is

Europese Aanbestedingen

direct opneembaar. Vanwege de onzekerheid op de geld- en

Op de TU Delft is het Besluit Aanbestedingsregels voor

kapitaalsmarkt is het zo risicomijdend en flexibel mogelijk

Overheidsopdrachten (BAO, ook wel ‘Europees aanbesteden’

uitzetten van de middelen het uitgangspunt. Optimalisatie

genoemd) uit juli 2005 van toepassing. Op grond van dit

van rente-opbrengsten wordt uiteraard binnen deze

besluit dienen uitgaven boven vastgestelde drempelbedragen

uitgangspunten nagestreefd.

aanbesteed te worden. Om deze aanbestedingsregels te

De TU Delft verricht haar treasurywerkzaamheden in

ondervangen heeft het College van Bestuur inkoopprocedures

overeenstemming met het in 2012 aangepaste treasury statuut

vastgesteld om het inkoopproces van de TU Delft zodanig

van de TU Delft. Het treasury statuut conformeert zich aan de

vorm te geven en te organiseren dat het inkoopbeleid voor

Regeling Beleggen en Belenen door instellingen voor onderwijs

alle relevante inkopen in overeenstemming zal zijn met het

en onderzoek 2010, opgesteld door het Ministerie van OCW en

BAO. In 2012 is een goedkeurende controleverklaring met

scherpt dit op sommige aspecten nog verder aan.

betrekking tot de rechtmatigheid van de uitgaven verkregen.
Evenals in 2010 en 2011 voldeed de TU Delft in 2012 100%
aan de eisen.

8.2 Financiële positie

Treasurybeleid & Regeling Beleggen en

De liquiditeitspositie van de TU Delft is eind 2012 uitgekomen

Belenen

op M€ 232,5. Eind 2011 bedroeg deze M€ 117,0.

In de jaarrekening 2012 is voor een totaal bedrag van

Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de liquiditeitspositie

M€ 21,5 aan effecten verantwoord. Een groot gedeelte

ultimo 2012 een bedrag van M€ 24,8 is opgenomen

van deze effecten bestaat uit risicomijdende obligaties en

voor vooruitontvangen bedragen uit hoofde van

garantieproducten. De beleggingen betreffen private middelen

penvoerderschappen bij opbrengst uit werk voor derden.

die in bezit zijn van de gelieerde rechtspersonen Stichting

Deze gelden zijn feitelijk niet van de TU Delft, maar dienen

Justus & Louise van Effen Fonds, Stichting Nanoscience TU

doorgestort te worden naar andere deelnemers binnen de

Delft en Stichting Het Lammingafonds. Deze rechtspersonen

projecten.

hebben eigen financiële administraties, ontvangen geen
publieke middelen en vallen derhalve niet onder de Regeling

De volgende factoren hebben de gestegen liquiditeitspositie in

Beleggen en Belenen door instellingen voor onderwijs en

belangrijke mate beïnvloed:

onderzoek 2010.

•d
 e uitgaven als gevolg van de investeringen in materiële

Ultimo 2012 heeft de TU Delft een effectief rentederivaat,

vaste activa (- M€ 22,3);

welke per balansdatum een negatieve waarde heeft van

• het resultaat over het boekjaar 2012 (+ M€ 25,1);

M€ 0,4. Dit rentederivaat is in 2007 afgesloten, is geheel

•d
 e afschrijvingskosten (+ M€ 39,1), die niet tot uitgaven in

gekoppeld aan de langlopende lening van M€ 3,0 ultimo 2012
welke in de jaarrekening is opgenomen en heeft een looptijd
tot en met 2019. De TU Delft past geen hedge accounting toe
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2012 hebben geleid;
•d
 e stijgingen van de vooruitontvangen bedragen uit hoofde
van penvoerderschappen (+ M€ 9,8);

260
240
220
200
miljoenen euro's

180
160
140

120

233

100
80

60

117
86

40
20

50

56

2008

2009

0

•d
 e verbeterde verhouding van het werkkapitaal (+ M€ 75,1).

2010

2011

2012

door de in 2009 opgenomen BaMa-compensatie ter hoogte

Dit wordt voornamelijk verklaard door de van het Ministerie

van M€ 29,1.

van OCW terugontvangen incidentele Rijksbijdrage ten

De Rijksbijdrage laat in 2011 ten opzichte 2010 een stijging

gevolge van de brand bij Bouwkunde van M€ 25,0 en door

zien van M€ 24,5. Dit wordt met name veroorzaakt door de

de stijging van de vooruitontvangen bedragen uit hoofde

terugvordering van de incidentele Rijksbijdrage van M€ 25,0

van opbrengst uit werk voor derden.

in 2010 zoals hiervoor beschreven. Onder abstractie van

Het overschot aan liquide middelen is tijdelijk van

deze post ligt de Rijksbijdrage over 2011 lager dan 2010. De

aard en is de noodzakelijk voor de financiering van het

Rijksbijdrage over 2012 ligt in lijn met 2011.

meerjarenvastgoedplan en de vernieuwingen in onderwijs

De stijging van de baten in 2012 wordt met name

en onderzoek. De eind 2012 opgestelde financiële

veroorzaakt door opbrengsten uit werk voor derden. Deze

meerjarenraming laat zien dat hierdoor de liquiditeitspositie

baten stegen van M€ 143,3 in 2011 naar M€ 150,0 in 2012.

de komende jaren zal terug lopen en dat externe financiering

Hierbij dient te worden aangetekend dat tegen deze hogere

benodigd is.

opbrengsten uit werk voor derden ook hogere kosten staan.
In de meerjarenplannen wordt weliswaar verdere groei

8.3 Batenanalyse

van opbrengsten uit werk voor derden nagestreefd, maar
wordt tegelijkertijd door een aantal faculteiten gesignaleerd
dat de grenzen in de groei van werk voor derden worden

De totale baten (exclusief financiële baten en resultaat

bereikt, omdat de beschikbare Rijksbijdrage voor matching

deelnemingen) zijn in 2012 met M€ 10,2 toegenomen tot een

mogelijkerwijs niet voldoende zal zijn. Daarnaast is door de

niveau van M€ 555,0. Daarmee lijkt de dalende trend van de

bezuinigingen van de overheid en de huidige economische

baten over de jaren 2008 tot en met 2010 doorbroken. De

situatie ook een dalende trend zichtbaar in het aanbod van

ontwikkeling van het batenniveau vanaf de jaren 2008 wordt,

tweede en derde geldstroomprojecten.

zoals uit bijgevoegd diagram blijkt, sterk beïnvloed door de

In de overige baten zijn de college- en examengelden

brand bij Bouwkunde.

opgenomen. De realisatie over 2012 is uitgekomen op M€

De daling van 2008 naar 2009 wordt vooral verklaard door

38,1 tegenover een realisatie van M€ 35,1 in 2011. De stijging

het hoge saldo in 2008 ten gevolge van een uitkering van een

wordt verklaard door de gestegen studentenpopulatie en de

incidentele Rijksbijdrage van het Ministerie van OCW van M€

stijging van de tarieven van de college- en examengelden.

25,0 voor de brand bij faculteit Bouwkunde en de opgenomen

In de begroting 2012 was door de invoering van de

verzekeringsclaim van M€ 118,5 voor deze brand. Deze

langstudeerboete een verdere stijging van de college- en

verzekeringsclaim was in 2008 als overige bate opgenomen.

examengelden voorzien, maar door de afschaffing hiervan is

De daling van 2009 naar 2010 wordt veroorzaakt door de

deze verwachting niet uitgekomen.

terugvordering van de incidentele Rijksbijdrage van M€ 25,0
door het Ministerie van OCW. Dit bedrag is in mindering
gebracht op de Rijksbijdrage in 2010. De verdere daling in
Rijksbijdrage in 2010 ten opzichte van 2009 wordt verklaard
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2008

2009

2010

2011

2012

Werk voor derden

Rijks- en overige bijdragen

Overige baten

Totaal

1,7

0,3

19,9

19,4

353,9

356,3

Lasten eigen personeel
Het aantal fte is eind 2012 uitgekomen op 4.440 fte. Dit is

8.4 Lastenanalyse

51 fte lager dan eind 2011. Van deze 4.440 fte is 2.491 fte
WP en 1.859 fte OBP. De omvang van de studentassistenten

De totale lasten exclusief financiële baten en lasten stijgen

is ten opzichte van 2011 met 8 fte afgenomen tot 90 fte. De

in 2012 met M€ 8,5 tot M€ 533,0. Deze stijging is bij alle

omvang van het aantal WP is gedurende 2012 afgenomen

onderscheiden kostensoorten zichtbaar. De personele lasten

met 48 fte, het aantal fte OBP is met 5 fte gestegen.

nemen toe met M€ 2,4 en de afschrijvingslasten laten

Nadere bestudering van de daling van het aantal WP ten

een stijging zien van M€ 2,1. De overige lasten (inclusief

opzichte van eind 2011 geeft aan dat deze daling met name

huisvestingslasten) zijn met M€ 4,0 toegenomen tot een

in het tijdelijk WP wordt gevonden en dan vooral in de

bedrag van M€ 137,6.

functiegroepen onderzoekers (- 27 fte) en promovendi (- 12
fte).
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daling in 2012 boven de omvang van 2011 uitgekomen. In
onderstaande tabel wordt een nader inzicht gegeven.

2008

2009
personele lasten
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de gestegen sociale lasten en pensioenpremies.

Lasten personeel van derden

300
200

M€ 286,4 naar M€ 289,2 wordt voornamelijk verklaard door

2010
overige lasten

2011
afschrijvingslasten

2012

in miljoenen euro’s

2011

2012

Onderwijs (inhuur hoogleraren &
gastdocenten)

3,9

3,9

Uitzendkrachten

5,2

5,2

19,8

21,3

2,6

2,5

Personeel van derden eerste
geldstroom

31,5

32,9

Personeel van derden tweede en
derde geldstroom

14,4

14,5

Totaal

45,9

47,4

Vergoeding diensten derden
Reis- en verblijfkosten derden

wordt voor een deel verklaard door met extra onderhoud de
kwaliteit van gebouwen op de campus te verhogen.

8.5 Investeringen
De totale investeringen in gebouwen, terreinen, wegen en
apparatuur en inventaris zijn in 2012 gestegen ten opzichte van
2011, maar nog ver onder de niveaus van voor het jaar 2010.
De investeringen in gebouwen, terreinen en wegen zijn gestegen
van M€ 6,9 naar M€ 12,3. De investeringen in apparatuur en
inventaris zijn gestegen van M€ 9,3 naar € 10,0. Het totale

Afschrijvingen

investeringsniveau in 2012 komt daarmee op M€ 22,3.

Door de genomen besluitvorming met betrekking tot de
nieuwbouw van TNW wordt het gebouw aan de Kluyverweg
op termijn gesloopt. De sloop heeft op grond van een

100

schattingswijziging een extra afschrijvingslast tot gevolg. Het
80

met name de stijging van de afschrijvingslasten van M€ 2,1
ten opzichte van 2011.

miljoenen euro's
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36

44

20

stijgen ten opzichte van 2011. In 2012 bedroeg het
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totaalbedrag aan overige lasten (inclusief huisvestingslasten)
M€ 137,6, in 2011 bedroeg dit M€ 133,6. Deze stijging

2009

10

20

gebouwen, terreinen en wegen

inventaris en apparatuur

8.6 Voorzieningen
in miljoenen euro’s

2011 ultimo

mutaties 2012
dotatie

mutaties 2012
vrijval

mutaties 2012
onttrekking

2012 ultimo

22,0

0,0

3,0

4,4

14,6

Personele voorzieningen
Voorziening Herijking
Wachtgeldvoorziening

6,7

2,7

0,6

3,0

5,8

Jubileumgratificaties

4,2

1,0

0,0

0,5

4,7

Sabbatical

0,4

0,3

0,2

0,0

0,5

33,3

4,0

3,8

7,9

25,6

Studentenvoorzieningen

2,1

2,0

0,0

1,9

2,2

Voorziening splijtstoffen

3,8

0,0

0,0

0,0

3,8

Totaal personele
voorzieningen
Niet personele voorzieningen

Voorziening asbest

11,7

0,0

0,0

2,2

9,5

Voorziening riolering

6,7

0,0

0,0

0,2

6,5

Voorziening amovering RID

1,4

2,7

0,0

0,0

4,1

Overige voorzieningen

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Totaal niet-personele
voorzieningen

25,6

4,7

0,0

4,4

26,1

Totaal

58,9

8,7

3,8

12,3

51,7

105

De totale voorzieningen zijn in 2012 gedaald met M€ 7,2 van

De stijging van de niet-personele voorzieningen wordt met

M€ 58,9 per begin van het jaar naar M€ 51,7 per einde van

name verklaard door de jaarlijkse dotatie aan de voorziening

het jaar. Hierbij zijn de personele voorzieningen gedaald van

voor de toekomstige ontmanteling van het RID van M€ 2,7

M€ 33,3 naar M€ 25,6. De niet-personele voorzieningen laten

conform verslaggevingsvereisten.

een lichte stijging zien van M€ 25,6 naar M€ 26,1.
Uit de uitkomsten van een nieuwe berekening van

Profileringsfonds

de voorziening Herijking, die gevormd is om de

De hiervoor genoemde studentenvoorzieningen hebben

organisatorische wijzigingen die voortkomen uit dit proces

betrekking op het Profileringsfonds. In bijgevoegde tabel

te bekostigen, is naar voren gekomen dat een vrijval van

staat het aantal studenten, die gebruik hebben gemaakt van

M€ 3,0 kan plaatsvinden. Door de onttrekking aan deze

het Profileringsfonds en de bijbehorende bedragen vermeld.

voorziening van M€ 4,4 en deze vrijval komt de stand van

Daarbij worden EER- en non-EER-studenten nader uitgesplitst.

Herijkingsvoorziening ultimo 2012 uit op M€ 14,6.

Profileringsfonds

Aantal EERstudenten dat een
tegemoetkoming
heeft ontvangen
uit het Profileringsfonds

Subtotaal van de
aan EER-studenten
verstrekte
vergoedingen uit
het Profileringsfonds (in k€)

Aantal niet-EERstudenten dat een
tegemoetkoming
heeft ontvangen
uit het Profileringsfonds

Subtotaal van
de aan nietEER-studenten
verstrekte
vergoedingen uit
het Profileringsfonds (in k€)

Grand totaal van
de verstrekte
vergoedingen uit
het Profileringsfonds

2012

1.197

1.535

106

324

1.859

2011

978

1.339

47

50

1.389

8.7 Vermogenspositie
Het eigen vermogen is in 2012 ten opzichte van 2011 met
M€ 25,1 gestegen tot M€ 314,6. Het positieve resultaat
van M€ 25,1 wordt toegevoegd aan het eigen vermogen.
Hiervan komt M€ 23,7 ten gunste van de algemene reserve.
Daarnaast wordt een bedrag van M€ 1,4 toegevoegd aan het
bestemmingsfonds.
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8.8 Financiële kengetallen
Bedragen in miljoenen euro’s

Baten

2012

2011

2010

2009

2008

555,0

544,8

513,5

538,5

636,4

Rijks- en overige bijdragen

346,7

342,3

317,8

353,1

342,5

Werk voor derden

150,0

143,4

142,2

135,4

129,8

Lasten

533,0

524,4

530,6

557,7

569,5

2,6

0,5

1,9

0,0

2,5

Resultaat

25,1

21,5

-15,0

-18,7

69,4

Afschrijving op vaste activa

39,1

36,9

36,8

14,3

49,4

Financiele baten en lasten

Investeringen in vaste activa

22,3

16,3

35,7

60,2

103,6

Netto kasstroom

115,5

30,9

29,6

6,7

-24,7

Liquiditeitspositie

232,5

117,0

86,1

56,5

49,7

Vaste activa

318,6

331,7

354,3

356,1

313,6

Werkkapitaal

28,9

-0,3

-40,7

-20,6

16,3

314,6

289,5

267,5

282,7

289,9

51,7

58,9

64,7

68,8

43,8

Groei totaal baten

+1,9%

+6,1%

-4,6%

-15,4%

+34,4%

Groei werk voor derden

+4,6%

+0,8%

+5,0%

+4,3%

+22,6%

1,6%

-1,2%

-4,9%

-2,1%

+19,3%

Eigen vermogen
Voorzieningen
Ratio’s

Groei totaal lasten
Rijksbijdrage/totaal baten

62,5%

62,8%

61,9%

65,6%

53,8%

Werk voor derden/totaal
baten

27,0%

26,3%

27,7%

25,1%

20,4%

Personele lasten/totaal lasten

66,9%

67,5%

67,1%

69,9%

61,8%

Solvabiliteitsratio

46,6%

48,1%

45,8%

48,8%

51,1%

1,2

1,1

0,9

1,0

1,1

Current ratio

De solvabiliteitsratio (eigen vermogen/totaal vermogen) en current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) voldoen aan de gestelde normen van
het Ministerie van OCW.

8.9 Begroting 2013

gedaald kostenniveau in de begroting 2013.
Aan de totstandkoming van de begroting voor 2013 is een

Zoals eerder aangegeven bestaat de Herijkingsagenda uit een

uitgebreid proces vooraf gegaan. Er is veel aandacht besteed

tweetal financiële aspecten. Enerzijds worden besparingen

aan de haalbaarheid van de begroting. Het neemt niet

gerealiseerd en anderzijds worden deze vrijgekomen middelen

weg dat de begrotingen voor 2013 een sterk taakstellend

ingezet voor de noodzakelijke vernieuwing op facilitair

karakter hebben en gebaseerd zijn op implementatie van de

gebied en voor onderwijs en onderzoek. Deze twee aspecten

Herijkingsagenda. Vanwege de toekomstig beperkte financiële

zijn terug te zien in de begroting 2013. Lagere kosten zijn

middelen is ook de liquiditeitsprognose hierin meegenomen.

zichtbaar door de realisatie van de besparingen van de

De liquiditeitsbehoefte zal gedurende 2013 scherp worden

Herijkingsplannen, maar daarnaast is ook stijging van het

bewaakt.

kostenniveau zichtbaar door bestedingen in relatie tot de

De begroting voor het jaar 2013 van de TU Delft (inclusief

Herijkingsagenda. Overigens betreft deze laatste categorie

haar verbonden partijen) toont een resultaat van M€ 15,0

niet alleen kosten, maar ook investeringen op het gebied van

positief. De faculteiten en instituten hebben een totaal

vastgoed die pas in latere jaren tot een negatief effect op

begrotingsresultaat ingediend van M€ 6,1 negatief. De

de exploitatie als gevolg van afschrijvingen zullen leiden. Per

universiteitsdienst heeft een begroting van nihil. Intern

saldo leiden de tegengestelde ontwikkelingen tot een licht

huurbeleid heeft een negatieve begroting van M€ 10,8 en
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Concern (inclusief de verbonden partijen) heeft een positief

inkomsten uit werk voor derden zullen dalen door enerzijds

resultaat begroot van M€ 31,9.

de bezuinigingen van de overheid en anderzijds doordat

De college- en examengelden stijgen in de begroting 2013

bij de beschikbaarheid van Europese subsidiegelden

naar een niveau van M€ 42,0. In 2012 was de omvang van

sprake is van een overgangsfase door de afloop van het 7e

deze post M€ 38,1. De stijging laat zich verklaren door de

Kaderprogramma en het in 2014 opstarten van Horizon 2020.

stijging van de collegegeldtarieven en een stijging van het

Deze effecten werken door in een lagere begroting in 2013

aantal studenten.

voor het werk in opdracht van derden van M€ 133,2.

De baten uit hoofde van het werk in opdracht van derden

Bijgaande tabel geeft inzicht in de (geconsolideerde)

laat een substantiële daling zien ten opzichte van de

begroting voor 2013 die daarbij wordt vergeleken met de

realisatiecijfers van 2012. De verwachting is dat de

realisatie van 2012.

bedragen in miljoenen euro’s

Realisatie 2012

Begroting 2013

338,3

339,1

8,3

7,7

Baten
Rijksbijdrage
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
College- en examengelden
Baten werk in opdracht van derden

38,1

42,0

150,0

133,2

Overige baten

20,3

24,7

Totaal baten

555,0

546,7

356,3

359,1

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen

39,1

35,7

Huisvestingslasten

56,5

54,2

Overige lasten

81,1

84,1

Totaal lasten

533,0

533,1

22,0

13,6

2,6

1,7

24,6

15,3

Saldo baten en lasten
Financiële baten en lasten
Resultaat
Resultaat deelnemingen
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen
Aandeel derden in geconsolideerde partijen
Netto resultaat
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0,5

-0,3

25,1

15,0

0,0

0,0

25,1

15,0

-0,1

0,0

25,0

15,0

8.10 Verkorte jaarrekening
Geconsolideerde balans per 31 december 2012
Bedragen in duizenden euro’s (na verwerking voorstel resultaatbestemming)
Activa

2012

2011

k€

%

k€

%

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiele vaste activa
Financiële vaste activa

0

0

0

0

313.656

47

330.095

55

4.905

1

1.598

0

318.561

48

331.693

55

Vlottende Activa
Voorraden
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen
Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

483

0

588

0

102.736

15

133.033

23

21.463

3

20.082

3

232.519

34

117.029

19

357.201

52

270.732

45

675.762

100

602.425

100

2012

2011

k€

%

k€

%

314.608

47

289.460

48

51.726

8

58.948

10

2.587

0

3.037

1

306.841

45

250.980

41

675.762

100

602.425

100

Geconsolideerde staat van baten en lasten 2012
bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

Begroting 2012

338.278

334.163

337.509

Baten
Rijksbijdrage
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
College- en examengelden
Baten werk in opdracht van derden

8.373

8.089

7.700

38.064

35.074

42.800

149.972

143.345

134.744

Overige baten

20.300

24.148

28.432

Totaal baten

554.987

544.819

551.185

356.280

353.924

354.462

39.070

36.948

35.713

Lasten
Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten

56.503

55.676

58.200

Overige lasten

81.096

77.893

82.220

Totaal lasten

532.949

524.441

530.595

22.038

20.378

20.590

2.621

473

563

24.659

20.851

21.153

477

679

185

25.136

21.530

21.338

12

-1

10

25.148

21.529

21.348

-68

0

0

25.080

21.529

21.348

Saldo baten en lasten
Financiele baten en lasten
Resultaat
Resultaat deelnemingen
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat na belastingen
Aandeel derden in geconsolideerde partijen
Netto resultaat
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2012
bedragen in duizenden euro’s

2012

2011

25.080

21.529

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen

39.070

36.948

Mutaties voorzieningen

-7.222

-5.729
31.848

31.219

Veranderingen in vlottende middelen
Voorraden
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-12

30.297

-12.153

Effecten

-1.381

1.952

Kortlopende schulden

55.861

2.818

Vorderingen

84.882

-7.395

141.810

45.353

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Overige investeringen in financiële vaste activa

-22.343

-16.231

-288

2.953

-3.307

-1.042
-25.938

-14.320

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aandeel derden in verbonden partijen
Langlopende schulden

68

390

-450

-450
-382

-60

115.490

30.973

Liquide middelen begin van het jaar

117.029

86.056

Mutatie liquide middelen

115.490

30.973

232.519

117.029

Mutatie liquide middelen

Liquide middelen eind van het jaar
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8.11 Niet in de balans
opgenomen rechten en
verplichtingen

Juridische procedure brand
faculteitsgebouw Bouwkunde
In 2008 heeft de TU Delft ten gevolge van de brand bij de
faculteit Bouwkunde een aanvullende Rijksbijdrage van
het Ministerie van OCW van M€ 25,0 ontvangen. Deze
bijdrage was verstrekt om de TU Delft in staat te stellen

Technopolis

een faculteitsgebouw te realiseren dat een architectonisch

Onder de naam Technopolis moet het TU-Zuid gebied

icoon zou vormen dat een bijzondere positie zou innemen in

worden getransformeerd tot een internationaal Research &

stedenbouwkundig inzicht. Na de verrichte investeringen en

Development park, waar tevens plaats is voor kennisintensieve

aanpassingen aan het oude hoofdgebouw heeft de TU Delft

bedrijven en starters. De vastgoedontwikkeling voor dit project

besloten om het oude hoofdgebouw aan de Julianalaan voor

zal naar verwachting voor de 1e fase totaal 20 jaar in beslag

de faculteit Bouwkunde als permanente huisvestingplaats te

nemen. Uit dit project komen geen financiële verplichtingen

gaan gebruiken. Het Ministerie van OCW stelt zich vanaf 2010

voor de TU Delft voort. De vrije beschikbaarheid van de

op het standpunt dat niet aan de vooraf gestelde eisen is

gronden in dit gebied (oppervlakte 125 hectare) is beperkt.

voldaan en heeft door middel van een beschikking laten weten
dat de incidentele Rijksbijdrage van M€ 25,0 in het geheel

Reactor Instituut Delft

wordt teruggevorderd. Deze terugvordering is in mindering

De TU Delft is op grond van de Kernenergiewet

gebracht op de ontvangen Rijksbijdrage van 2011. De TU

vergunninghouder van het Reactor Instituut Delft (RID), als

Delft is het niet eens met de zienswijze van het Ministerie van

bedoeld in artikel 15b van de Kernenergiewet. Per 1 april 2011

OCW en heeft daarop in 2011 bezwaar aangetekend. Naar

is een wijziging van de Kernenergiewet van kracht waarin

aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Den Haag

(onder meer) een verplichting voor de vergunninghouders

van 18 juli 2012 is het besluit tot terugvordering door het

van kerncentrales en -reactoren is opgenomen om financiële

Ministerie van OCW vernietigd. Het Ministerie van OCW heeft

zekerheid te stellen voor de kosten die zijn verbonden aan de

vervolgens de betrokken Rijksbijdrage van M€ 25,0 toegevoegd

buitengebruikstelling en ontmanteling van een kerncentrale

met een bedrag van M€ 1,1 aan wettelijke rentevergoeding

of -reactor door de vergunninghouder. Voor de financiële

in 2012 en aan de TU Delft uitgekeerd. Het Ministerie van

zekerheid zijn drie panden van de TU Delft hypothecair belast.

OCW heeft in deze zaak echter hoger beroep bij de Raad van

In de jaarrekening is ultimo 2012 een voorziening voor de

State aangetekend en op grond daarvan is de terugontvangen

toekomstige ontmanteling van het RID gevormd van M€ 4,1

Rijksbijdrage van M€ 25,0 en de wettelijke rentevergoeding van

waaraan jaarlijks zal worden gedoteerd naar tijdsevenredig

M€ 1,1 in de jaarrekening 2012 in mindering gebracht op de

gebruik.

vordering met betrekking tot Rijksbijdragen.
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Investeringsverplichting

Consolidatie

Ultimo boekjaar heeft de TU Delft investeringsverplichtingen

In de consolidatie worden de financiële gegevens van

uitstaan ter grootte van M€ 4,4.

de instelling opgenomen, haar groepsmaatschappijen
en andere instellingen waarop zij een overheersende

BE-Basic

zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale

De TU Delft neemt deel aan het consortium Bio-based

leiding heeft. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen

Ecologically Balanced Sustainable Industrial Chemistry

waarin de instelling overheersende zeggenschap, direct

(BE-Basic). De TU Delft heeft een maximale cashbijdrage

of indirect, kan uitoefenen doordat zij beschikt over de

toegezegd van M€ 5,0, waarvan in 2012 M€ 2,75 is

meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze

overgemaakt in verband met de investering in Bioprocess Pilot

de financiële en operationele activiteiten kan beheersen.

Facility B.V.

Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële
stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend

Leaseverplichtingen

op balansdatum. De groepsmaatschappijen en andere

De verplichting uit hoofde van kopieerapparatuur bedraagt per

rechtspersonen waarop zij een overheersende zeggenschap

ultimo 2012 M€ 1,5. Hiervan vervalt M€ 0,5 binnen één jaar

kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft,

en M€ 1,0 binnen vijf jaar.

worden voor 100% in de consolidatie betrokken. Transacties
tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie

Mapper Lithography Holding B.V.

geëlimineerd.

De TU Delft heeft een conversie-overeenkomst met Mapper
Lithography Holding B.V. afgesloten. Aan de hand van deze
overeenkomst wordt de dienstverlening vanuit de TU Delft
omgezet in aandelen Mapper Lithography Holding B.V.

8.12 Algemene
toelichting

8.13 Grondslagen van
waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd

Algemeen

tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is

wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige

vermeld, vindt waardering plaats tegen verkrijgingsprijs. De

uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die

bedragen worden in duizenden euro’s vermeld, tenzij anders

uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De

aangegeven.

jaarrekening is opgesteld in euro’s.
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Immateriële vaste activa

Vorderingen

Immateriële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde onder

onder aftrek van de lineaire afschrijvingen, beginnend in het

aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De eerste

jaar van ingebruikname. De afschrijvingen worden gebaseerd

waardering geschiedt tegen reële waarde. Latere waardering

op de verwachte levensduur en worden berekend over

vindt plaats tegen de geamortiseerde kostprijs die gelijk is

de aanschafwaarde met inachtneming van de verwachte

aan de nominale waarde indien er geen sprake is van (dis)

restwaarde. De softwarelicenties worden over 5 jaar

agio of transactiekosten. De kosten alsmede baten van nog

afgeschreven.

niet voltooide projecten in opdracht van derden zijn op de
balans opgenomen. Projecten waarop de vooruitbetaalde

Materiële vaste activa

kosten de gefactureerde termijnen overschrijden, worden

Voor de waardering van de materiële vaste activa wordt de

opgenomen onder de vorderingen. Projecten waarop meer

componentenmethode toegepast.

is vooruitontvangen dan aan kosten is verantwoord, worden

De componentenmethode houdt in dat één actiefpost op de

opgenomen onder de schulden.

balans wordt onderverdeeld in componenten, afhankelijk
van de verschillende gebruiksduur, dan wel levensduur. De

Effecten

afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur en

De effecten zijn gewaardeerd tegen de reële waarde, tenzij

worden berekend over de aanschafwaarde. Dit varieert van

anders is aangegeven.

60 jaar voor het cascodeel tot 15 jaar voor installaties. Op
terreinen vindt geen afschrijving plaats. Er wordt rekening

Liquide middelen

gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct

op balansdatum worden verwacht. De naar het volgende

opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf

jaar overlopende verbouw- en nieuwbouwprojecten worden

maanden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

als gebouwen in aanbouw verantwoord voor de tot ultimo
verslagjaar verrichte investeringen. Investeringen in

Voorzieningen

apparatuur en inventaris van k€ 12,5 of meer worden in drie,

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare

vijf of tien jaren afgeschreven. Investeringen ten behoeve

of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan,

van projecten worden in het jaar van aanschaf geactiveerd

waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen

en maken onderdeel uit van de kostprijs van het project.

noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze

De investeringen in apparatuur en inventaris kleiner dan

is te schatten.

k€ 12,5, alsmede uitgaven aan boeken en kunstwerken,

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste

worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht.

schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om

De kosten van onderhoud van materiële vaste activa worden

de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De

rechtstreeks verantwoord in de staat van baten en lasten.

voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk

Financiële vaste activa

zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders

Het financiële belang in niet geconsolideerde entiteiten is

vermeld.

tegen verkrijgingprijs, verminderd met eventuele bijzondere
waardeverminderingen. Leningen worden gewaardeerd tegen

Pensioenen

de nominale waarde. Daar waar TU Delft zich niet formeel

De TU Delft heeft een pensioenregeling bij het pensioenfonds

garant stelt voor de eventuele verliezen van de deelnemingen,

ABP die wordt gekwalificeerd als een toegezegde

worden de deelnemingen tegen aanschafwaarde gewaardeerd

pensioenregeling, waarbij de pensioenuitkering gebaseerd

met een maximale bijzondere waardevermindering tot nihil.

is op de lengte van het dienstverband en het gemiddelde

Indien de TU Delft invloed van betekenis kan uitoefenen op

salaris van de werknemer gedurende dit dienstverband. Op

het zakelijk en financieel beleid van de deelneming vindt

grond van de uitvoeringsovereenkomst met dit fonds en de

waardering plaats tegen netto-vermogenswaardemethode.

pensioenovereenkomst met de werknemers heeft de TU
Delft in principe geen andere verplichting dan de betaling

Voorraden

van de jaarlijks verschuldigde pensioenpremies. Indien

De voorraden en gebruiks- en verbruiksgoederen, zijn

de dekkingsgraad dusdanig laag wordt kan de werkgever

gewaardeerd op inkoop- of vervaardigingprijs, verminderd

evenwel verzocht worden bij te storten. De werkelijke

met noodzakelijk geachte voorzieningen.

dekkingsgraad was op balansdatum 96%.
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Lang- en kortlopende schulden

en de projectkosten verwerkt als netto-omzet en kosten

Lang- en kortlopende schulden worden bij de eerste

in de staat van baten en lasten naar rato van de verrichte

waardering gewaardeerd tegen reële waarde.

prestaties per balansdatum. De voortgang van de verrichte

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de

prestaties wordt bepaald op basis van de tot de balansdatum

verwerving van de schulden worden in de waardering bij

gemaakte projectkosten in verhouding tot de geschatte

eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste

totale projectkosten. Als het resultaat op balansdatum niet

verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,

op betrouwbare wijze kan worden geschat, dan worden de

zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of

opbrengsten als netto-omzet verwerkt in de staat van baten

disagio en onder aftrek van transactiekosten.

en lasten tot het bedrag van de gemaakte projectkosten.

De TU Delft loopt renterisico over de rentedragende

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen

langlopende lening als gevolg van wijzigingen in de

projectopbrengsten en projectkosten. Projectopbrengsten

marktrente. Ter beperking van het renterisico is de instelling

zijn de contractueel overeengekomen opbrengsten en

een renteswap aangegaan waarbij een vaste rente wordt

opbrengsten uit hoofde van meer- en minderwerk, claims

verkregen. De TU Delft past geen hedge accounting toe

en vergoedingen indien en voor zover het waarschijnlijk is

waardoor het rentederivaat in de jaarrekening op de balans

dat deze worden gerealiseerd en ze betrouwbaar kunnen

wordt gewaardeerd. De TU Delft past geen hedge accounting

worden bepaald. Projectkosten zijn de direct tot het

toe waardoor het rentederivaat in de jaarrekening op de

project betrekking hebbende kosten, die kosten die in het

balans wordt gewaardeerd. De waardering vindt plaats tegen

algemeen aan projectactiviteiten worden toegerekend en

reële waarde. De waardeveranderingen worden direct in de

toegewezen kunnen worden aan het project en andere

staat van baten en lasten verantwoord.

kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden
toegerekend. Indien het waarschijnlijk is dat de totale

8.14 Resultaatbepaling

projectkosten de totale projectopbrengsten overschrijden, dan
worden de verwachte verliezen onmiddellijk in de staat van
baten en lasten verwerkt.

Als baten en lasten zijn die opbrengsten en kosten
aangemerkt, die een oorzakelijk verband hebben met de in

Belastingen

het verslagjaar geleverde prestaties en verrichte activiteiten.

De belasting over het resultaat wordt berekend over het
resultaat voor belastingen in de staat van baten en lasten,

Projectopbrengsten en projectkosten
Voor projecten, waarvan het resultaat op betrouwbare
wijze kan worden bepaald, worden de projectopbrengsten
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rekening houdend met fiscale mogelijkheden.

8.15 Kasstroomoverzicht

Aandeel derden
Indien het belang in de 100% geconsolideerde deelnemingen
minder dan 100% bedraagt wordt het aandeel derden in het

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte

eigen vermogen en van het resultaat afzonderlijk vermeld.

methode. Het begrip geldmiddelen is gedefinieerd als het
saldo van de liquide middelen conform de balans en de

Vreemde valuta

schulden aan bankinstellingen.

Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op

8.16 Bezoldiging
bestuurders

transactiedatum.

De bezoldiging van de individuele leden van het College van
Bestuur en Raad van Toezicht was als volgt:

Bedragen in
duizenden euro’s

Duur arbeidsovereenkomst/
werkzaamheden

Ingangsdatum
dienstverband

Taakomvang

Dienstbetrekking
(D) of op
Interim
basis (I)

Periodiek
betaalde
beloningen/
gratificatie

Ontv.
Pensioen
bijdragen/
Bonus
beloning
betalingen/ betaalbaar
gratificatie op term.

Uitkering
wegens
beëindiging v/h
dienstverband

Fte

D of I

2012

2012

2012

2012

Vanaf

Tot

Drs. D.J. van den
Berg (Voorzitter) *

1-2-2008

1-2-2016

1-2-2008

1,0

D

194

-

31

-

Prof.ir. K.Ch.A.M.
Luyben (Rector
Magnificus)

1-1-2010

1-1-2014

1-4-1983

1,0

D

181

10 ***

30

-

Drs. P.M.M.
Rullmann **

1-5-2010

17-4-2013 1-5-2002

1,0

D

175

15 ***

30

-

Uitkering
wegens
beëindiging v/h
dienstverband

Bestuurders

(Vice President
for Education &
Operations)
*: in 2012 herbenoemd voor 2e termijn
**: in 2012 herbenoemd voor 1 jaar
***: gratificatie is uitbetaald in 2012 en heeft betrekking op 2011

Bedragen in
duizenden euro’s

Duur arbeidsovereenkomst/
werkzaamheden

Ingangsdatum
dienstverband

Taakomvang

Dienstbetrekking
(D) of op
Interim
basis (I)

Periodiek
betaalde
beloningen/
gratificatie

Bonus
betalingen/
gratificatie

Ontv.
Pensioen
bijdragen/
beloning
betaalbaar op
term.

Fte

D of I

2012

2012

2012

2012

Vanaf

Tot

Ir. G-J. Kramer
(Voorzitter)

1-5-2009

1-5-2013

1-5-2005

-

11

-

-

-

Mw. ir. M.W.L. van
Vroonhoven

1-1-2010

1-7-2012

1-1-2006

-

5

-

-

-

Prof.dr. D.D.
Breimer

1-5-2011

1-5-2015

1-5-2007

-

9

-

-

-

Mw. drs. K.M.H.
Peijs

1-6-2011

1-6-2015

1-6-2007

-

9

-

-

-

Drs. J.C.M.
Schönfeld*

1-4-2008

1-4-2016

1-4-2008

-

9

-

-

-

Toezichthouders

*: in 2012 herbenoemd voor 2e termijn
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8.17 Declaraties leden
College van Bestuur

In de volgende tabel wordt een overzicht gepresenteerd van
alle kosten die zijn gemaakt ten behoeve van de leden van
het College van Bestuur in 2012.

In onderstaande tabel worden weergegeven de door de leden

bedragen in euro’s

van het College van Bestuur in 2012 gedeclareerde bedragen,

Drs. D.J. van den Berg (Voorzitter)

overeenkomstig het door de staatssecretaris voorgeschreven

Representatiekosten

96

format. Onder declaraties verstaat de staatssecretaris

Reiskosten buitenland

15.227

‘Vergoedingen voor gemaakte kosten of geleverde diensten’

Reiskosten binnenland

-

die door de individuele bestuurders zelf zijn gedeclareerd bij

Overige kosten

-

de instelling.

Totaal

15.323

bedragen in euro’s

2012

Drs. D.J. van den Berg (Voorzitter)

2012

Prof.ir. K.Ch.A.M. Luyben (Rector Magnificus)
Representatiekosten

793

Representatiekosten

-

Reiskosten buitenland

1.343

Reiskosten buitenland

-

Reiskosten binnenland

916

Reiskosten binnenland

-

Overige kosten

-

Overige kosten

-

Totaal

3.052

Totaal

Drs. P.M.M. Rullmann (Vice President for

Prof.ir. K.Ch.A.M. Luyben (Rector Magnificus)

Education & Operations)

Representatiekosten

-

Representatiekosten

152

Reiskosten buitenland

-

Reiskosten buitenland

1.759

Reiskosten binnenland

-

Reiskosten binnenland

-

Overige kosten

-

Overige kosten

212

Totaal

-

Totaal

2.123

Drs. P.M.M. Rullmann (Vice President for

Gezamenlijke kosten

Education & Operations)

Representatiekosten

-

Representatiekosten

-

Reiskosten buitenland

-

Reiskosten buitenland

-

Reiskosten binnenland

1.011

Reiskosten binnenland

-

Overige kosten

-

Overige kosten

-

Totaal

1.011

Totaal

-

8.18 Bestuursverklaring
Het College van Bestuur bevestigt hierbij (conform
artikel 31 lid 1a van de Richtlijn jaarverslaggeving hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) dat alle bij
het College van Bestuur bekende informatie, van belang
voor de controleverklaring bij de jaarrekening en de
bekostigingsgegevens, ter beschikking heeft gestaan aan
de instellingsaccountant. Tevens verklaart het College van
Bestuur niet betrokken te zijn geweest bij onregelmatigheden
zoals bedoeld in het hiervoor genoemde artikel 31 lid 1a.
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8.19 Controleverklaring
van de onafhankelijke
accountant

verantwoordelijkheid van het College van
Bestuur
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen
van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in
overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de
toelichting.

Aan:
het College van Bestuur van Technische Universiteit Delft

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel

De in dit het jaarverslag opgenomen samengevatte

over de samengevatte jaarrekening op basis van onze

jaarrekening, bestaande uit de samengevatte geconsolideerde

werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met

balans per 31 december 2012 en de samengevatte

Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810,

geconsolideerde staat van baten en lasten over 2012 met

“Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte

bijbehorende toelichtingen, is ontleend aan de gecontroleerde

financiële overzichten”.

jaarrekening van Technische Universiteit Delft te Delft
over 2012. Wij hebben een goedkeurend oordeel inzake

Oordeel

de getrouwheid verstrekt bij die jaarrekening in onze

Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle

controleverklaring van 24 april 2013. Desbetreffende

van materieel belang zijnde aspecten consistent met de

jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen

gecontroleerde jaarrekening van Technische Universiteit

weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden

Delft per 31 december 2012 en in overeenstemming met de

sinds de datum van onze controleverklaring van 24 april 2013.

grondslagen zoals beschreven in de toelichting.

De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen
die zijn vereist op basis van de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs. Het kennisnemen van de samengevatte

Rotterdam, 24 april 2013

jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van
Technische Universiteit Delft.
drs. Th.A.J.C. Snepvangers RA
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Bijlagen
Bijlage 1 Faculteiten en afdelingen
Faculteit Bouwkunde
Afdeling

Voorzitter

Architecture

Prof. dr. D.E. (Dick) van Gameren

Real Estate & Housing (RE&H)

Prof. dr. ir. J.W.F. (Hans) Wamelink

Architectural Engineering + Technology

Prof. dr. ing. U. (Ulrich) Knaack

Urbanism

Dr. ir. M.J. (Machiel) van Dorst

Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen
Afdeling

Voorzitter

Bouw & Infra

Prof. dr. ir. J.G. (Jan) Rots

Transport & Planning

Prof. dr. ir. B. (Bart) van Arem

Geoscience & Engineering

Prof. dr. ir. J.D. (Jan Dirk) Jansen

Geoscience & Remote Sensing

Prof. dr. ir. R.F. (Ramon) Hanssen

Hydraulic Engineering

Prof. dr. ir. M.J.F. (Marcel) Stive

Watermanagement

Prof. dr. ir. N.C.(Nick) van de Giesen

Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Afdeling

Voorzitter

Software & Computer Technology

Prof. dr. ir. H.J. (Henk) Sips

Microelectronics (ME)

Prof. dr. P.M. (Lina) Sarro

Electrical Sustainable Energy

Prof. dr. ir. M. (Miro) Zeman

Intelligent systems

Prof. dr. ir. R. (Inald) Lagendijk

Delft Institute of applied Mathematics (DIAM)

Prof. dr. B. (Ben) de Pagter

118

Faculteit Industrieel Ontwerpen
Afdeling

Voorzitter

Industrial Design

Prof. dr. P.P.M. (Paul) Hekkert

Product Innovation Management

Prof. dr. H.J. (Erik Jan) Hultink

Design Engineering

Dr. ir. F.H. (Frans) Gortemaker

Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek
Afdeling

Voorzitter

Aerodynamics, Wind Energy, Flight Performance & Propulsion

Prof. dr. ir. drs. H. (Hester) Bijl

Control and Operations (C&O)

Prof. dr. ir. M. (Max) Mulder

Aerospace Structures & Materials

Prof. dr. ir. R. (Rinze) Benedictus

Space Engineering

Prof. ir. B.A.C. (Boudewijn) Ambrosius

Faculteit Techniek, Bestuur en Management
Afdeling

Voorzitter

Multi Actor Systems

Prof. mr. Dr. J.A. (Hans) de Bruijn

Infrastructures Systems and Services

Prof. dr. Y.H. (Yao-Hua) Tan

Values and Technology

Prof. dr. M.J. (Jeroen) van den Hoven

Innovation Systems

Prof. dr. M.J. (Jeroen) van den Hoven

Faculteit Technische Natuurwetenschappen
Afdeling

Voorzitter

BioNanoscience (BN)

Prof. dr. C. (Cees) Dekker

Biotechnologie (BT)

Prof. dr. J.H. (Han) de Winde

Chemical Engineering (ChemE)

Prof. dr. E.J.R. Ernst) Sudhölter

Imaging Science & Technology (IST)

Prof. dr. ir. L.J. (Lucas) van Vliet

Quantum Nanoscience (QN)

Prof. dr. ir. L.P. (Leo) Kouwenhoven

Radiation, Radionuclides & Reactors (R3)

Prof. dr. H.T. (Bert) Wolterbeek

Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische
Materiaalwetenschappen
Afdeling

Voorzitter

Process and Energy (P&E)

Prof. dr. ir. J. (Jerry) Westerweel

Biomechanical Engineering (BmechE)

Prof. dr. J. (Jenny) Dankelman

Maritime and Transport Technology (M&TT)

Prof. dr. ir. G. (Gabriel) Lodewijks

Materials Science and Engineering (MSE)

Prof. dr. I.M. (Ian) Richardson

Precision and Microsystems Engineering (PME)

Prof. dr. U (Urs) Staufer

Delft Center for Systems and Control (DCSC)

Prof. dr.ir. J. (Hans) Hellendoorn
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Bijlage 2 Onderwijsstatistieken
1.

Instroom

1.1

Instroom voltijd eerstejaars bachelor-, schakelklas-, en masterstudenten TU Delft

Bachelor
Master

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.879

2.054

2.188

2.250

2.027

2.316

2.629

2.761

2.653

2.631

2.566

207

309

307

372

669

931

921

955

911

822

915

91

132

3.544

3.613

Schakelklas
Totaal TU Delft

4.000

2.086

groei
totaal

3.500

2.363

2.495

2.622

2.696

3.247

2%

'12/'11

18

2.500

12

2.000

6

1.2

3.564

24

73% '12/'02

2002

3.716

30

3.000

1.500

3.550

13%

6%

5%

3%

20%

9%

5%

-4%

-1%

2%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

totaal
vrouwen

groei
totaal

2%

'12/'11

73% '12/'02

21% 21% 20% 20% 20% 22% 23% 23% 27% 26% 25%

0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Instroom voltijd eerstejaars studenten; verdeling man/ vrouw

TU Delft

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Man

1.647

1.868

1.984

2.103

2.166

2.527

2.736

2.872

2.618

2.610

2.717

Vrouw

439

495

511

519

530

720

814

844

946

934

896

Totaal

2.086

2.363

2.495

2.622

2.696

3.247

3.550

3.716

3.564

3.544

3.613
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1.3

Instroom voltijd eerstejaars studenten naar nationaliteit
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Totale instroom

2.085

2.362

2.495

2.617

2.696

3.247

3.550

3.716

3.564

3.544

3.613

- NL

1.782

1.968

2.116

2.163

2.165

2.570

2.834

2.986

2.675

2.596

2.661

303

394

379

454

531

677

716

730

889

948

952

93

118

136

187

218

244

273

310

389

501

473

210

276

243

267

313

433

443

420

500

447

479

- Buitenlanders
* EER
* Non-EER

%
Buitenlanders

30

groei
totaal

Groei
totale
instroom

500

2% '12/'11

24

EER

255

18
0

93

118

136

187

218

244

273

310

389

501

473

210

276

243

267

313

433

433

420

500

447

479

2009

2010

2011

2012

12

0

NonEER

250

6
15% 17% 15% 17%

20% 21%

20% 20% 25%

27% 26%

2002

2006

2008

2011

2003

2004

2005

2007

2009

2010

2012

500

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
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1.4

Instroom voltijd eerstejaars studenten naar vooropleiding per jaar
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

VWO

1.374

1.498

1.610

1.670

1.720

2.022

2.324

2.455

2.323

2.332

2.327

HBO

165

187

137

156

350

433

399

393

199

129

182

9

9

11

19

28

38

38

42

49

50

63

355

428

433

488

595

750

787

804

979

1.001

1.021

Anders

4

2

4

5

3

4

2

22

14

32

17

Niet ingedeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1.907

2.124

2.195

2.338

2.696

3.247

3.550

3.716

3.564

3.544

3.613

TU Delft

WO
Internationaal

Totaal

4.000

2%

groei
totaal

5.000

'12/'11

39%

89% '12/'02

3.200

'11/'03

-14% '11/'10

3.750

groei
totaal

2.400

2.500
1.600

1.250

800

intern
extern

0

1.5

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0

2012

2002

Interne doorstroom en externe instroom

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

naar masteropleidingen

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.112

947

1.024

1.248

1.159

1.434

1.044

1.203

1.513

1.223

1

50

205

319

312

286
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Interne doorstroom TU Delft
doorstroom uit bachelor
doorstroom uit schakelklas
doorstroom rest

2.823

339

269

120

71

26

17

10

15

15

Interne doorstroom totaal

3.935

1.286

1.293

1.369

1.280

1.665

1.380

1.525

1.814

1.367

instroom buitenlands

197

289

291

354

425

568

594

651

733

763

instroom Nederlands

36

61

223

296

367

161

78

88

113

146

233

350

514

650

792

729

672

739

846

909

4.168

1.636

1.807

2.019

2.072

2.394

2.052

2.264

2.660

2.276

Externe instroom

Externe instroom totaal
Totale instroom
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2.

Diploma's

2.1

Diploma’s TU Delft

Propedeuse, Bachelor, Doctoraal/Master

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Propedeuse

1.214

1.215

1.177

1.271

1.176

1.452

1.584

1.796

2.050

1.965

Bachelor

1.204

985

1.055

1.295

1.218

1.449

1.309

1.376

1.921

2.303

Doctoraal/Master

1.545

1.760

1.731

1.706

1.761

1.704

1.820

1.919

2.039

2.242

2.2

Diploma’s per Faculteit

Diploma’s P + Ba + Ma

totaal

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

376

442

432

555

470

586

658

679

802

988

1.031

930

783

780

813

927

894

1.147

1.433

1.461

CiTG

663

579

549

594

515

574

613

613

703

866

EWI

467

504

544

567

495

446

467

484

541

527

IO

459

540

520

568

693

768

715

675

920

865

LR

431

463

594

554

563

609

612

660

719

729

TBM

211

233

244

237

211

265

327

320

376

443

TNW

325

269

297

417

395

430

427

513

516

631

3.963

3.960

3.963

4.272

4.155

4.605

4.713

5.091

6.010

6.510

3mE
BK

Totaal

groei
t.o.v
voorgaand
jaar

7.000
5.600

64%
'11/'02

8%
'11/'10

4.200
2.800
1.400
0

2002

0%

0%

8%

-3%

11%

2%

8%

18%

8%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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2.3

Diploma’s per faculteit:

Diploma’s propedeuse

propedeuse

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3mE

115

161

135

237

116

241

251

254

292

300

BK

285

124

126

147

164

285

244

411

489

443

CiTG

165

184

136

172

153

169

206

209

202

239

EWI

167

186

176

134

124

98

117

115

157

153

IO

121

238

202

161

196

180

321

224

379

260

LR

162

164

197

178

233

267

207

298

250

233

TBM

106

76

87

75

56

74

97

110

131

138

TNW

93

82

118

167

134

138

141

175

150

199

1.214

1.215

1.177

1.271

1.176

1.452

1.584

1.796

2.050

1.965

Totaal

groei
t.o.v
voorgaand
jaar

2.500
2.000

62%

2.500

91%

-4%

2.000

20%

'11/'02

'11/'10

1.500

1.500

1.000

1.000

500

500

0

2.4

2002

0%

-3%

8%

-7%

23%

9%

13%

14%

-4%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Diploma’s per faculteit:

0

'11/'02

groei
t.o.v
voorgaand
jaar

'11/'10

2002

-18%

7%

23%

-6%

19%

-10%

5%

40%

20%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Bachelor

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3mE

99

105

95

144

156

169

209

192

263

376

BK

291

167

182

154

176

211

253

296

457

465

CiTG

264

163

173

204

161

181

138

159

202

319

EWI

127

143

154

205

174

135

107

129

147

143

IO

167

139

133

190

235

353

158

188

267

328

LR

161

171

211

237

153

187

209

176

315

296

22

30

58

56

60

97

82

109

169

95

75

77

103

107

153

138

154

161

207

1.204

985

1.055

1.295

1.218

1.449

1.309

1.376

1.921

2.303

TBM
TNW
Totaal
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2.5

Diploma’s per faculteit Master

Diploma’s master

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3mE

162

176

202

174

198

176

198

233

247

312

BK

455

639

475

479

473

431

397

440

487

553

CiTG

234

232

240

218

201

224

269

245

299

308

EWI

173

175

214

228

197

213

243

240

237

231

IO

171

163

185

217

262

235

236

263

274

277

LR

108

128

186

139

177

155

196

186

154

200

TBM

105

135

127

104

99

131

133

128

136

136

TNW

137

112

102

147

154

139

148

184

205

225

1.545

1.760

1.731

1.706

1.761

1.704

1.820

1.919

2.039

2.242

Totaal

45%
'11/'02

2.500

10%
'11/'10

2.000

groei
t.o.v
voorgaand
jaar

1.500
1.000
500
0

2002

14%

-2%

-1%

3%

-3%

7%

5%

6%

10%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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3.

Populatie

3.1

Aantal studenten per faculteit

collegejaar 2002-2003 tot met 2012/2013

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3mE

1.433

1.579

1.657

1.803

1.914

2.090

2.308

2.525

2.632

2.791

2.998

BK

3.260

3.131

2.946

2.838

2.789

2.893

3.074

3.332

3.403

3.238

3.013

CiTG

1.790

1.701

1.622

1.611

1.651

1.777

1.975

2.171

2.240

2.354

2.634

EWI

1.749

1.802

1.766

1.666

1.633

1.671

1.652

1.664

1.645

1.631

1.667

IO

1.619

1.629

1.633

1.665

1.643

1.718

1.807

1.896

2.020

2.010

2.007

LR

1.583

1.646

1.650

1.676

1.786

1.880

2.025

2.172

2.301

2.403

2.316

TBM

934

983

918

851

841

860

950

963

1.038

1.096

1.152

TNW

1.003

1.074

1.036

1.142

1.211

1.280

1.374

1.535

1.603

1.657

1.743

13.371

13.545

13.228

13.252

13.468

14.169

15.165

16.258

16.882

17.180

17.530

Totaal TU Delft

18.000
15.000
12.000

31%

'12/'02

9.000

2%

groei
totaal

'12/'11

6.000
3.000
0

3.3

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Aandeel vrouwen in studentpopulatie,

TU Delft

2002

2003

studiejaren 2002/2003- 2012/2013

2004

2005

2006

2007

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

86

6%

105

7%

113

7%

114

6%

123

6%

147

1.089

33%

1.031

33%

930

32%

872

31%

863

31%

918

CITG

268

15%

259

15%

252

16%

260

16%

276

17%

293

EWI

198

11%

207

11%

211

12%

201

12%

196

12%

191

IO

641

40%

646

40%

656

40%

655

39%

632

38%

645

LR

147

9%

160

10%

151

9%

137

8%

136

8%

156

TBM

188

20%

198

20%

163

18%

153

18%

142

17%

157

TNW

252

25%

263

24%

233

22%

240

21%

260

21%

283

2.869

21%

2.869

21%

2.709

20%

2.632

20%

2.628

20%

2.790

3ME
BK

Totaal
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3.2

Aantal studenten per studiefase,

studiejaren 2002/2003-2012/2013

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

760

605

408

227

158

120

84

43

19

0

0

Bachelor

9.470

9.537

9.424

9.570

9.221

9.202

9.902

10.687

11.046

10.877

10.497

Master

3.140

3.402

3.395

3.452

3.792

4.116

4.391

4.694

5.197

5.963

6.644

1

1

1

3

297

731

788

834

620

340

389

13.371

13.545

13.228

13.252

13.468

14.169

15.165

16.258

16.882

17.180

17.530

Ongedeeld

Schakel
Subtotaal

20.000
16.000
12.000

31%

'12/'02

2%

8.000

groei
totaal

'12/'11

4.000
1%

0

2002

2003

-2%
2004

0%
2005

2008

2%

5%

7%

7%

4%

2%

2%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2012

2011

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

7%

171

7%

216

9%

235

9%

277

10%

324

11%

32%

1.028

33%

1.145

34%

1.263

37%

1.298

40%

1.251

42%

16%

332

17%

366

17%

413

18%

470

20%

553

21%

11%

181

11%

173

10%

196

12%

214

13%

199

12%

38%

668

37%

707

37%

773

38%

791

39%

796

40%

8%

172

8%

183

8%

214

9%

234

10%

224

10%

18%

186

20%

215

22%

231

22%

253

23%

287

25%

22%

311

23%

324

21%

354

22%

383

23%

404

23%

20%

3.049

20%

3.329

20%

3.679

22%

3.920

23%

4.038

23%
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3.4	Aantal buitenlanders in studentpopulatie,

studiejaren 2002/2003-

2012/2013
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3mE

94

112

107

117

127

139

150

173

200

228

273

BK

222

232

239

258

251

283

345

369

422

454

469

CiTG

88

116

110

129

153

207

257

292

314

364

385

EWI

259

294

327

291

301

339

353

359

364

344

316

IO

37

50

65

80

95

133

154

171

207

223

218

LR

251

274

290

303

363

419

473

526

597

671

674

TBM

85

86

79

70

82

97

108

112

133

137

159

TNW

88

105

99

124

119

133

146

156

209

254

275

1.124

1.269

1.316

1.372

1.491

1.750

1.986

2.158

2.446

2.675

2.769

Totaal
buitenlanders

3.000
2.500
2.000

146%

groei
totaal

'12/'02

1.500

4%
'12/'11

1.000
500
0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4.

Bindend studieadvies.

		

Bindend Studie Advies (BSA) op TU-niveau en per faculteit

2011-2012

TU Delft

3mE

BK

CiTG

EWI

IO

LR

TBM

TNW

Positief

69%

68%

85%

72%

59%

81%

58%

71%

65%

Negatief

19%

17%

6%

19%

26%

10%

29%

15%

23%

2%

2%

1%

3%

2%

1%

2%

2%

1%

11%

13%

8%

6%

13%

8%

11%

12%

12%

Aangehouden
Staker
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5.

Propedeuse binnen 1 jaar (P-in-1)

		

Studiejaar 2003/2004-2011/2012

Jaar

Aantal P in 1

Populatie

% P in 1 van populatie

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

%M

%V

% Totaal

2011

502

246

749

2.272

715

2.987

22%

34%

25%

2010

437

215

652

2.281

690

2.971

19%

31%

22%

2009

386

143

529

2.264

652

2.916

17%

22%

18%

2008

454

142

596

2.355

666

3.021

19%

21%

20%

2007

371

115

486

2.180

593

2.773

17%

19%

18%

2006

344

104

448

1.819

406

2.225

19%

26%

20%

2005

340

92

432

1.685

376

2.061

20%

24%

21%

2004

272

67

339

1.430

362

1.792

19%

19%

19%

2003

251

72

323

1.290

306

1.596

19%

24%

20%

35%
%
P in 1
vrouw

30%
%
P in 1
Totaal

25%

%
P in 1
Man

20%
2%

15%

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003
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6.

Rendementen en uitval

6.1	Rendement Propedeuse, TU Delft-breed

.

Groep: Herinschrijvers eerstejaars instelling VWO-aansluiters
Cohort
Jaar

Diploma behaald in N jaar (in %)

Grootte

<=1

<=2

<=3

<=4

<=5

01-10-2012

Gemiddelde
studieduur

Nog studerend

Uitval
cumulatief

Maximaal
rendement

2002

927

18%

48%

65%

73%

77%

83%

2,5

1%

16%

84%

2003

1.071

23%

49%

64%

71%

76%

82%

2,4

2%

16%

84%

2004

1.130

21%

48%

63%

72%

78%

83%

2,4

2%

15%

85%

2005

1.214

25%

47%

63%

72%

79%

84%

2,4

3%

13%

87%

2006

1.249

21%

46%

63%

74%

79%

83%

2,3

6%

11%

89%

2007

1.484

24%

45%

63%

73%

79%

79%

2,2

10%

11%

89%

2008

1.716

24%

47%

65%

75%

75%

2,0

16%

10%

90%

2009

1.676

21%

52%

69%

70%

1,8

23%

8%

92%

2010

1.524

28%

53%

54%

1,4

41%

6%

94%

2011

1.628

33%

33%

1,0

67%

0%

100%

Gemidd.

1.362

2,1

6.2	Uitval Propedeuse, TU Delft-breed.
Groep: Herinschrijvers eerstejaars instelling VWO-aansluiters
Cohort

Uitval na N jaar (in %)

Jaar

Grootte

<=1

<=2

<=3

<=4

<=5

2002

927

0%

8%

11%

13%

13%

16%

2003

1.071

0%

7%

10%

11%

12%

16%

2004

1.130

0%

8%

10%

12%

13%

15%

2005

1.214

0%

8%

9%

9%

11%

13%

2006

1.249

0%

6%

8%

9%

10%

11%

2007

1.484

0%

6%

7%

10%

11%

11%

2008

1.716

0%

5%

9%

10%

2009

1.676

0%

6%

8%

2010

1.524

0%

6%

2011

1.628

0%

Gemidd.

1.362
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01-10-2012

10%
8%
6%
0%

6.3

Rendement Bachelor, TU Delft-breed

		

Groep: Herinschrijvers eerstejaars instelling VWO-aansluiters
Cohort

Jaar

Diploma behaald in N jaar (in %)

Grootte

<=3

<=5

<=6

<=7

01-10-2012

Gemiddelde
studieduur

Nog studerend

Uitval
cumulatief

Maximaal
rendement

2002

927

6%

20%

38%

57%

66%

78%

5,3

3%

20%

80%

2003

1.071

6%

23%

43%

59%

69%

78%

5,1

3%

19%

81%

2004

1.130

8%

25%

42%

58%

70%

75%

5,0

8%

17%

83%

2005

1.214

10%

27%

45%

63%

76%

76%

4,8

9%

15%

85%

2006

1.249

10%

27%

51%

72%

4,5

15%

13%

87%

2007

1.484

12%

40%

64%

64%

3,9

23%

13%

87%

2008

1.716

13%

47%

47%

3,5

42%

11%

89%

2009

1.676

18%

18%

2,9

73%

9%

91%

2010

1.524

94%

6%

94%

2011

1.628

100%

0%

100%

Gemidd.

1.362

4,5

90

5,1

5,0

80
70
60
50
40

47%

4,8

gem.
studieduur
78%

78%

6,0

Bachelor
behaald

5,3

nog
studerend

5,0

18%

4,5

4,0

3,9
64%

3,5
2,9

75%

76%

94%

72%

100%

2,0

73%

30
20

42%

10
0

3%

3%

2002

2003

8%

9%

2004

2005

15%

3,0

1,0

Gemiddelde studieduur in jaren

100
Bachelor behaald / nog studerend

<=4

23%

0,0
2006

2007

2008

2009

2010

2011
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6.4

Uitval Bachelor, TU Delft-breed

		

Groep: Herinschrijvers eerstejaars instelling VWO-aansluiters
Cohort

Uitval na N jaar (in %)

Jaar

Grootte

<=1

<=2

<=3

<=4

<=5

2002

927

0%

9%

12%

14%

15%

20%

2003

1.071

0%

7%

11%

12%

13%

19%

2004

1.130

0%

9%

11%

13%

15%

17%

2005

1.214

0%

8%

10%

10%

12%

15%

2006

1.249

0%

7%

8%

10%

12%

13%

2007

1.484

0%

6%

8%

11%

13%

13%

2008

1.716

0%

6%

9%

11%

2009

1.676

0%

6%

9%

2010

1.524

0%

6%

2011

1.628

0%

Gemidd.

1.362

6.5

01-10-2012

11%
9%
6%
0%

Percentage studenten met Bachelor-diploma in 4 jaar
TU Delft

3mE

BK

CiTG

EWI

IO

LR

TBM

TNW

2002

20%

16%

16%

29%

27%

9%

24%

36%

23%

2003

23%

19%

15%

31%

33%

26%

32%

7%

25%

2004

25%

19%

16%

23%

39%

40%

29%

5%

27%

2005

27%

18%

19%

35%

36%

42%

32%

11%

29%

2006

27%

21%

22%

33%

32%

38%

28%

25%

31%

2007

40%

29%

47%

41%

48%

58%

38%

26%

35%

2008

47%

35%

55%

48%

50%

62%

41%

54%

42%

100
90
80

%
TU Delft

70
60
50
40
30
20
10
0

2002

2003
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2004

2005

2006

2007

2008

6.6

Rendement Bachelor plus Master, TU Delft-breed

		

Groep: Herinschrijvers eerstejaars instelling VWO-aansluiters
Cohort

Jaar

Grootte

<=5

<=6

<=7

<=8

<=9

>=9

Rendement

Bachelor

Master

TUD Masterrendement
op peild atum

5,2

7,2

69%

76%

5,0

7,0

65%

78%

theoretisch
maximum

2002

927

2%

12%

33%

54%

63%

2003

1.071

2%

11%

35%

55%

65%

2004

1.130

2%

13%

34%

55%

4,9

6,7

55%

80%

2005

1.214

1%

15%

38%

38%

4,7

6,2

38%

81%

2006

1.249

1%

13%

4,4

5,6

13%

85%

2007

1.484

2%

3,9

4,9

2%

84%

2008

1.716

3,4

86%

2009

1.676

2,9

91%

2010

1.524

95%

2011

1.628

100%

Gemidd.

1.362

8,0
7,2

7,0

80

6,7

2%
6,2

70
60

5,6

4,9

55%
65%
69%

82%

86%

91%

afgestudeerd
nog
studerend

95%

100%

7%
2002

13%
2003

2004

5,0
4,0

1,0

25%

10

6,0

2,0

43%

20

7,0

3,0

72%

30

0

gem.
studieduur

13%

38%

50
40

6,7

Gemiddelde studieduur in jaren

90

69%

4,4

100
Afgestudeerd / nog studerend

Gemiddelde studied uur
tot diploma:

Diploma behaald in N jaar (in %)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0,0
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6.7

Actief en uitval Bachelor plus Master, TU Delft-breed

		

Groep: Herinschrijvers eerstejaars instelling VWO-aansluiters
Cohort

Jaar

TU Delft Nog studerend
Studerend
zonder bachelordiploma

Grootte

Studerend
met bachelordiploma

TU Delft Uitval

Totaal

Uitval zonder
bachelordiploma

Uitval met
bachelordiploma

Totaal

2002

927

3%

4%

7%

19%

5%

24%

2003

1.071

4%

8%

12%

18%

4%

22%

2004

1.130

9%

17%

25%

16%

4%

20%

2005

1.214

10%

33%

43%

14%

5%

19%

2006

1.249

16%

55%

71%

12%

3%

15%

2007

1.484

24%

58%

82%

12%

4%

16%

2008

1.716

43%

43%

86%

10%

4%

14%

2009

1.676

75%

16%

91%

7%

2%

9%

2010

1.524

95%

95%

5%

2011

1.628

100%

100%

Gemidd.

1.362

6.8

5%
0%

Percentage studenten met masterdiploma in zeven jaar
TU Delft

3mE

BK

CiTG

EWI

IO

LR

TBM

TNW

2002

33%

28%

0%

39%

27%

33%

19%

33%

38%

2003

35%

32%

36%

41%

21%

49%

29%

39%

45%

2004

34%

27%

32%

33%

32%

45%

24%

27%

33%

2005

38%

28%

40%

41%

30%

50%

25%

40%

46%
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7.

Definities onderwijskengetallen

Begrip

Definitie / Omschrijving

Bachelordiploma

Een Bachelordiploma is een diploma dat is afgegeven naar aanleiding van het met goed gevolg afleggen van het
Bachelorprogramma.

Bindend Studie Advies
(BSA)

Als een student de norm voor BSA, van minimaal 30 ECTS (European Credits) in het eerste jaar van inschrijving
niet haalt dan mag hij/zij zich 3 jaar lang niet voor deze TUD-opleiding inschrijven. Voor de met Leiden gedeelde
opleidingen (LST en MST) geldt er een norm van 40 EC.
De adviezen die lopende het studiejaar (in december, maart en augustus) worden gegeven zijn: Positief, Twijfel,
Negatief en Aangehouden (= bijzondere omstandigheden om de norm niet te halen).
Het uiteindelijke bindend advies (in september) bevat niet de categorie Twijfel.

Buitenlandse student

Student zonder Nederlandse nationaliteit.

Eerstejaars student
instelling

Een persoon die in het betreffende studiejaar voor het eerst bij de TU Delft ingeschreven is als student.

Herinschrijvers

Studenten die zich inschrijven voor hun tweede studiejaar van dezelfde opleiding / faculteit / instelling als waar
zij gestart zijn.

Master- of Doctoraal
diploma

Een Master- of Doctoraaldiploma is een diploma dat is afgegeven naar aanleiding van het met goed gevolg
afleggen van het afsluitend examen van een Master- of Doctoraalopleiding.

Opleiding

Een opleiding is een bachelor - of masteropleiding die is erkend door het Ministerie OCW.
Alle opleidingen zijn opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Hierin staat
ook of de opleiding wordt bekostigd door het Rijk.

Peildatum

De datum waarop wordt geselecteerd bij een telling.
• P eildatum instroom en populatie is 1 december van het betreffende studiejaar. Dat betekent dat bij die telling
alleen die studenten meegeteld die op 1 december staan ingeschreven.
• P eildatum van diploma’s, studieuitval en studierendement is 31 augustus van het betreffende studiejaar. Alle
diploma’s die tot en met die datum zijn afgegeven worden meegeteld.
(Noot: niet te verwarren met de teldatum, de datum waarop de telling daadwerkelijk wordt uitgevoerd).

Propedeuse

Bestaat uit de vastgestelde 60 ECTS van het eerste jaar van de bachelor.

Rendement

Het percentage studenten dat de opleiding*) succesvol (met diploma) heeft afgerond. Dit kan worden uitgesplitst
voor verschillende groepen (zoals b.v. buitenlanders, vrouwen, VWO-aansluiters).
*) of instelling, faculteit

Schakelklas(SK)

Een schakelklasstudent heeft onvoldoende kwalificaties om direct in een Master in te stromen.
Het schakelprogramma bevat ongeveer 30 ECTS (afhankelijk van de master en van de vooropleiding) en zorgt
ervoor dat de student, na afronding toegelaten wordt tot de gekozen Master. Veelal betreft het HBO-studenten met
onvoldoende wiskundige achtergrond, maar de laatste jaren ook enkele bachelorstudenten.

Schakelprogramma

Let op: het betreft dus geen bachelor- of masterstudenten (al staan deze studenten wel t/m 2005 in de bachelor,
van 2006 t/m 2010 ingeschreven in de master).
Vanaf 2011 mogen schakelklas-studenten zich niet meer inschrijven in de master.
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Begrip

Definitie / Omschrijving

Student

Een student is een persoon die aan de TU Delft overeenkomstig de Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek ‘als student’ is ingeschreven.
In de onderwijsstatistieken van de TU Delft worden de volgende studenten meegerekend (op de peildatum 1
december):
• d ie voltijds zijn ingeschreven als student of extraneus
• d ie als doel hebben een opleiding aan de TU Delft met een diploma af te ronden
• d ie collegegeld/examengeld aan de TU Delft betaald hebben 1
• a lleen hun hoofdstudie telt mee (een student kan voor meerdere opleidingen zijn ingeschreven, maar wordt op
deze manier slechts een keer geteld).
Bij studententellingen worden de volgende personen niet meegeteld, tenzij anders vermeld:
• u itwisselingsstudenten
• f ree-mover studenten
• b ijvakstudenten
• g aststudenten
• c ontract-toehoorders
Deze uitzonderingen betreffen studenten die wel onderwijs volgen aan de TU Delft, maar niet de intentie hebben
om hier een examen af te leggen.

Studieduur

De verstreken tijd (in jaren) tussen het moment van eerste inschrijving en het behalen van het betreffende
diploma.
Het moment van eerste inschrijving wordt gezien als 1 september van het betreffende studiejaar. Het moment
van afstuderen is het moment waarop de student aan de laatste verplichting voor het betreffende diploma voldaan
heeft.

Studie-switcher

Een student die kiest voor inschrijving bij een andere opleiding dan zijn oorspronkelijke opleiding (binnen de
TUD).
Wordt ook wel interne omzwaaier genoemd.

Uitval

Studenten die de opleiding verlaten, hetzij om te stoppen met studeren, hetzij om elders te studeren. Er zijn 3
verschillende soorten uitval: op opleidingsniveau, op faculteitsniveau, en op instellingsniveau (TU-breed)

VWO-aansluiter

Een student die het VWO-diploma behaalde in hetzelfde kalenderjaar als zijn of haar inschrijving als eerstejaars
student aan de TU Delft.

De voorwaarde ‘Heeft bij de TU Delft collegegeld betaald’ betekent dat een deel van de studenten die actief is bij de zogenaamde
gedeelde opleidingen NIET in deze kengetallen zichtbaar is! (Gedeelde opleidingen worden samen met een andere universiteit
worden georganiseerd - zoals bijv. B-LST, B-MST en M-IE die TNW i.s.m. de Universiteit Leiden)
In het geval van de faculteit TNW betreft dat in totaal ruim 450 studenten.

1
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8.

Helderheidsnotities

8.1

Eigen personeel en initiële opleidingen

Gegevens over de inschrijving van personeel voor initiële opleidingen worden niet geaggregeerd. Als dit al
voorkomt, betreft het een zeer gering aantal.

8.2

Uitbesteding aan private organisaties

De in het CROHO geregistreerde opleidingen worden door de instelling zelf verzorgd waarbij een aantal
opleidingen geheel of gedeeltelijk samen met collega universiteiten wordt verzorgd. Er is geen sprake
van uitbesteding aan private organisaties. De TU Delft went geen publieke middelen aan voor private
onderwijsactiviteiten.

8.3

Besteding publieke middelen in private activiteiten

De TU Delft besteedt publieke middelen in private activiteiten zoals voor voorzieningen voor studenten
(huisvesting of overige faciliteiten). De omvang hiervan is zeer beperkt, toegestaan binnen wet- en
regelgeving en levert een bijzonder positieve bijdrage aan de verhoging van de kwaliteit van het onderwijs
en/of onderzoek.

8.4

Maatwerktrajecten

Binnen de bestaande opleidingen zijn geen betaalde maatwerktrajecten voor externe organisaties en/of
bedrijven.

8.5

Volgen van modules

Het komt voor dat studenten modules van opleidingen volgen zonder de intentie om daadwerkelijk het
einddiploma te halen. Het betreft hier de groep hbo-schakelaars (389 studenten), die voor het volgen van
een schakelprogramma -volgens afspraak met het ministerie - worden ingeschreven in de bacheloropleiding.
Daarnaast is er jaarlijks een groep van een tiental Freemovers, dit zijn internationale studenten die enkele
vakken bij de TU Delft volgen. De Freemovers worden niet opgegeven voor bekostiging.

8.6

Noodfonds

Er is een noodfonds voor studenten met financiële problemen. Het noodfonds wordt alleen in uitzonderlijke
gevallen ingezet en het betreft altijd een lening en betreft in alle gevallen andere kosten dan collegegeld,
zoals ziekenhuiskosten. Er wordt nimmer collegegeld vergoed.

8.7

Andere opleiding volgen dan waarvoor ingeschreven

Is aan de TU Delft niet aan de orde.
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Bijlage 3 Onderzoeks- en valorisatiestatistieken
1.

Omvang onderzoek

1.1

Omvang 1e, 2e, 3e geldstroom (in M€)
% totale omvang

2 e geldstroom
(nationaal)

% totale omvang

3 e geldstroom
(incl.mut.OHW)

% totale omvang

384,7

72%

31,9

6%

118,1

22%

534,7

2011

377,3

72%

30,9

6%

112,4

22%

520,6

2010 d

350,5

71%

30,5

6%

111,7

23%

492,7

2009 c

382,7

74%

26,1

5%

109,3

21%

518,1

2008 b

369,3

74%

30,3

6%

99,5

20%

499,1

2007

346,4

77%

24,3

5%

81,3

18%

452,0

2006

371,7

79%

20,4

4%

77,3

16%

469,4

2005

369,0

82%

16,4

4%

66,3

15%

451,7

2004

354,4

82%

16,7

4%

63,0

15%

434,1

2003

339,6

83%

13,7

3%

56,7

14%

410,0

2002

331,3

81%

12,3

3%

63,6

16%

407,2

2001

324,4

83%

10,2

3%

55,4

14%

390,0

2000

306,3

82%

9,6

3%

56,2

15%

372,1

1999

291,3

81%

8,2

2%

58,7

16%

358,2

jaar

1 e geldstroom

2012

a) Bron: F (jaarrekening)
b) De omvang van de 1 e geldstroom in 2008 is incl. een eenmalige bijdrage van M€ 25 van OCW i.v.m. de brand bij Bouwkunde.
c) Incl. de BaMa-compensatie ad. M€ 29,1.
d) Op de omvang van de 1e geldstroom in 2010 is de terugvordering van M€ 25 van OCW in mindering gebracht.

90%
80%
70%
1e
geldstroom

60%
50%
40%

3
geldstroom
e

30%

2e
geldstroom

20%
10%
0%

1999
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2000 2001 2002

2003 2004 2005 2006

2007 2008 2009 2010 2011 2012

totale omvang

1.2

Onderzoeksinzet van het WP vanuit de drie geldstromen (in fte)

Onderzoeksinzet van het WP

WP1 (fte)

WP2 (fte)

WP3 (fte)

Totaal

31-12-2011

497

211

790

1498

31-12-2010

544

188

799

1531

31-12-2009

541

221

837

1599

31-12-2008

510

315

811

1635

31-12-2007

510

306

790

1605

a) Definities conform landelijke VSNU-afspraken.
b) Functiecategorieën: HL/UHD/UD/OVWP-OZ/PROM (standaard); Bezoldigd WP, vast en tijdelijk in dienst.
c) Bron: Kerngetallen Universitair Onderzoek (VSNU-KUOZ).

1.3

Promovendi

% aantal

%
fte

% aantal

%
fte

947,9

41,6

53,4

Onbezoldigd

828,1

58,4

46,6

1.689

1.310,8

72,9

73,8

629

465,2

27,1

26,2

Buitenlands

1.546

1.263,3

66,7

772

512,7

33,3

28,9

Totaal

2.268

1.710,14

979

960,6

1.289

749,5

56,2

43,9

Man

1.640

Vrouw

628

466,4

27,7

27,4

Buitenlands

71,5

Nederlands

751

488,1

33,1

28,6

Totaal

45,5

58,2

Onbezoldigd

1.172

688,9

54,5

41,9

1.201,7

73,0

72,9

Vrouw

576

444,5

26,8

27,1

1423

1.174,5

66,2

71,2

Nederlands

727

475

33,8

28,9

Totaal

2.027

1.598,2

Bezoldigd

1.028

1.012,4

50,7

63,3

Onbezoldigd

999

585,8

49,3

36,8

Man

1.480

1.158,7

73,0

72,5

Vrouw

547

439,5

27,0

27,6

Buitenlands

1.095

954,1

54,0

59,7

Nederlands

932

644,1

46,0

40,4

Totaal

1.834

1.502,6

jaar
31-12-2012

aantal

fte

aantal

fte

2.318

1.775,9

964

1.354

Man

Vrouw

71,1

Nederlands

43,2

56,2

Onbezoldigd

1.243,8

72,3

72,7

1.517

1.222

66,9

2.150

1.649,5

978

960,6

Man

1569

Buitenlands

Totaal
Bezoldigd

31-12-2011

Bezoldigd

31-12-2010

Bezoldigd

31-12-2009

31-12-2008

in aantal/fte
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1.3 Promovendi in aantal/fte (vervolg)
% aantal

%
fte

1.035,0

57,2

68,9

1.353

1.101,4

73,8

Buitenlands

1.084

947,5

Totaal

1.645

1.389,8

Bezoldigd

1.029

Man

jaar

31-12-2007

% aantal

%
fte

467,6

42,8

31,2

481

401,2

26,2

26,8

Nederlands

750

555,1

40,9

36,1

72,6

Onbezoldigd

616

380,4

37,5

27,5

74,4

74,5

Vrouw

421

353,1

25,6

25,5

56,4

59,2

Nederlands

718

566,8

43,7

40,9

973,2

69,6

77,7

Bezoldigd

436

278,7

30,4

22,4

1.090

954,9

76,1

76,3

Man

342

295,9

23,9

23,7

774

703,3

54,0

56,2

Buitenlands

659

548,6

46,0

43,9

aantal

fte

aantal

fte

Bezoldigd

1.049

Onbezoldigd

785

Man

73,3

Vrouw

59,1

63,1

1.009,4

62,6

1.223

1.035,7

927

823,0

1.433

1.251,9

997

Buitenlands
31-12-2006

Totaal
Bezoldigd
Man
Buitenlands

a) Bron: HR (Peoplesoft).
b) Het totale aantal bezoldigde en onbezoldigde personen met de functiebenaming ‘promovendus’ zoals geregistreerd in Peoplesoft.

1.4

Promovendi naar land van herkomst (in aantal)

1

China

355

2

Iran

145

3

Italië

103

4

India

103

5

Duitsland

79

6

Turkijke

63

7

Portugal

48

8

Griekenland

35

9

België

1

10

580

1.546

Totaal

Bron: HR (Peoplesoft).
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33%

25%

Nederland

33%
67%

6%

5%
2%
2%

35

10 Overig buitenland

peildatum
31-12-2012

15%

9
8

2% 3%

7

3%

3

4%
4

6

5

2

772

promovendi
totaal
promovendi

2.318

2.

Productiviteit

2.1

Aantal publicaties en technostarters

jaar

wetenschappelijk a

vak a

populair a

overig a

technostarters b

5.604

719

209

1.643

12

2011

5.840

693

196

1.329

14

2010

6.486

715

221

1.221

11

2009

6.934

955

71

1.240

11

2008

6.946

1.143

115

1.337

11

2007

6.653

1.144

109

1.172

9

2006

6.688

1.121

98

1.026

17

2005

6.449

1.131

106

1.102

9

2004

5.574

1.152

80

1.113

6

2003

5.072

1.418

56

463

8

2012

a) B
 ron: Metis (BTUD)/ Promis (Depellen)/ Valorisation Centre (VC)
Wetenschappelijk: (ref. en non-ref.) artikel in tijdschrift, boek en boekdeel, dissertatie (uit Promis), (ref. en non-ref.) congresbijdrage.
Vak: artikel in tijdschrift, boek en boekdeel, annotatie, congresbijdrage, protocol, extern rapport. Populair: boek en boekdeel, bijdragen in dag-,
weekblad en tijdschrift.
Overig: boekrecensies, boek- en tijdschriftredactie, inaugurele rede, abstract, ontwerp, octrooi (VC), televisie- of radio-optreden, anders.
b) Bron: Valorisation Centre.

9.600

20

20

8.000

16

16

13

13

10

10

6

6

3

3

6.400
Wetenschappelijk

4.800

Vak

3.200
Populair

1.600
0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Publicaties

Overig

2009

2010

2011

2012

0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Technostarters
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2012

0

3.

Impact

3.1

Shanghai-ranking
Ranglijst voor ‘Engineering/
Technology and Computer Sciences’

Algemene ranglijst
jaar

Europees

2012

Nationaal

Wereldwijd

201-300

76-100

2011

151-200

-

7-9

76-100

2010

151-200

57-74

7-9

76-100

2009

152-200

59-79

7-9

78-100

2008

152-200

59-79

6-9

76-107

2007

151-202

57-80

5-9

77-106

2006

151-200

57-78

3-7

2005

203-300

80-123

8-9

2004

202-301

80-125

8-10

2003

201-250

77-99

9

Bron: http://www.shanghairanking.com
Opmerking: De algemene en de specifieke ranglijsten gebruiken deels andere indicatoren.

3.2

Times Higher Education World University Ranking
Wereldwijde algemene top

Wereldwijde top 50 in
‘Engineering & Technology’

2012

77

32

2011

104

22

2010

151

33

jaar

Bron: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/top-400.html
Opmerking: De algemene en de specifieke ranglijsten gebruiken dezelfde indicatoren maar hanteren andere wegingsfactoren.
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3.3

QS World University Ranking
Wereldwijde
algemene top

Wereldwijde top 400 in
‘Engineering & Technology’

Wereldwijde top 400 in ‘Natural
Sciences’

103

18

91

2011

104

18

79

2010

108

18

84

2009

83

15

73

2008

78

17

72

2007

63

17

83

2006

86

13

56

2005

53

15

70

2004

78

24

84

jaar

2012

Bron: http://www.topuniversities.com/
Opmerking: De algemene en de specifieke ranglijsten gebruiken deels andere indicatoren.

3.4

QS World University Ranking by Subject
2012

2011

Chemical

18

22

Civil & Structural

23

13

Computer Science & Information Systems

54

51-100

Electrical & Electronic

53

47

Mechanical, Aeronautical & Manufacturing

33

32

2012

2011

Chemistry

107

51-100

Earth and Marine Sciences

107

51-100

Environmental Sciences

57

51-100

Mathematics

53

51-100

Metallurgy and Materials

54

51-100

103

51-100

Subject-rankings Engineering

Subject-rankings Natural Sciences

Physics and Astronomy

Bron: http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2011/subject-rankings
Opmerking: De algemene en de subject-rankings gebruiken deels andere indicatoren.
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3.5

Leiden ranking, top 500 wereldwijd
2011 (2005-2009)

Gemiddelde citatie impact

Gemiddelde genormaliseerde citatie
impact (alternatieve “kroonindicator”)
Percentage van de publicaties in de meest
geciteerde 10% van een vakgebied

MCS

MNCS

PPtop 10%

positie

score

Standaard rekenmethode *

305

5,65

Alternatieve rekenmethode **

346

5,81

Standaard rekenmethode *

99

1,24

Alternatieve rekenmethode **

189

1,29

Standaard rekenmethode *

115

12,9%

Alternatieve rekenmethode **

179

13,6%

2010 (2004-2008)
positie

score

176

1,30

* ) Publicaties fractioneel toegeschreven aan universiteit (“fractional counting”) 2) Alleen Engelse publicaties
** ) Publicaties geheel toegeschreven aan universiteit 2) Publicaties in alle talen
Bron: http://www.leidenranking.com/ranking.aspx
Opmerkingen: a) H
 et CWTS adviseert in 2011 om ter beoordeling van de impact van een universiteit als geheel
in de internationale context het percentage van de publicaties in de meest geciteerde 10%
van een vakgebied als indicator te nemen en “fractional counting” als rekenmethode te kiezen.
Dan worden de verschillende vakgebieden het meest eerlijk met elkaar vergeleken.
				 b) A
 lternatieve “kroonindicator” van het CWTS: aantal citaties per publicatie gecorrigeerd voor
de velden van onderzoek. De manier van berekenen is in de afgelopen jaren gewijzigd.

3.6	CWTS University-Industry Research Cooperation Scoreboard,

top 500 wereldwijd

2011 (2006-2008)

2009(2003-2007)

positie

% ‘University-Industry
Co-publications’ van totaal publicaties

positie

1-10

10-20%

1-10

51-100

10-20%

101-200

1-10

10-20%

1-10

- Medical Sciences

26-50

10-20%

51-100

- Natural Sciences

1-10

10-20%

26-50

51-100

2-4%

26-50

Onderzoeksvelden
- alle velden
- Engineering Sciences
- Life Sciences

- Social Sciences

Bron: CWTS UIRC Scoreboard (Web of Science).
De posities zijn gebaseerd op het percentage artikelen in internationaal gerefereerde tijdschriften i.s.m.
het bedrijfsleven geschreven (en dus niet op de absolute aantallen artikelen).
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3.7 Aantal veni-/vidi-/vici-toekenningen
VENI

VIDI

VICI

TOTAAL

11

8

1

20

2011

12

0

3

15

2010

5

5

2,5 2

12,5

2009

18

5

1

24

2008

4

0

2

6

2007

9

3

3

15

2006

4

5

3

12

2005

10

4

1,5 1

15,5

2004

6

5

0

11

2003

7,5 1

9

1

17,5

2002

3

6

3

12

2012

20
Veni

Bron: http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_5W3DLA
1. B
 ij dit overzicht wordt uitgegaan van het jaar waarin de
subsidies worden toegekend.
2. S
 ommige personen zijn werkzaam aan twee instellingen
waaronder de TU Delft.

VIDI

16
VICI

12
8
4
0

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3.8 Aantal grants
ERC grants
jaar

STW valorisation grants

starting

advanced

7

8

1

2011

10

2

3

2010

14

1

2

2009

5

1

1

2008

6

2

1

2007

9

2012

2004-2006

12

Bron: Valorisation Centre (TU Delft)
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4.

Promoties

4.1	Aantal promoties naar: man-vrouw, Nederlands-buitenlands
Jaar

Totaal

Mannen

Vrouwen

Buitenlands

Nederlands

N

%

N

%

N

%

N

%

303

244

81%

59

19%

194

64%

109

36%

2011

319

252

78%

67

21%

187

59%

132

41%

2010

333

249

75%

84

25%

188

56%

145

44%

2009

264

202

77%

62

23%

155

59%

109

41%

2008

236

175

74%

61

26%

124

53%

112

47%

2007

229

179

78%

50

22%

114

50%

115

50%

2006

214

167

78%

47

22%

104

49%

110

51%

2005

225

189

84%

36

16%

111

49%

114

51%

2004

212

166

78%

46

22%

97

46%

115

54%

2003

185

154

83%

31

17%

77

42%

108

58%

2002

178

155

87%

23

13%

65

37%

113

63%

2001

180

148

82%

32

18%

52

29%

128

71%

2000

172

139

81%

33

19%

41

24%

131

76%

1999

183

153

84%

30

16%

47

26%

136

74%

1998

208

186

89%

22

11%

37

18%

171

82%

1997

184

166

90%

18

10%

43

23%

141

77%

2012

Bron: promis/ peoplesoft.

100

100

90

90

80

80

70
60

Vrouw

50

Man

70
50
40

30

30

20

20

10

10
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Buitenlands

60

40

0

Nederlands

0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

4.2

Promotierendement van ingestroomde werknemer-promovendi
Aantal jaren waarbinnen gepromoveerd (cumulatief percentage)

Cohort

Instroom

Gepromoveerd

duur in jaren

<=4 jaar

<=5 jaar

<=6 jaar

<=7 jaar

> 7 jaar

%

%

%

%

%

N

N

%

2001

166

122

73%

5,31

7%

37%

58%

67%

73%

2002

159

116

73%

5,32

8%

38%

57%

65%

73%

2003

192

149

78%

5,25

10%

39%

58%

70%

78%

2004

280

204

73%

4,68

19%

43%

63%

70%

73%

2005

260

181

70%

4,91

12%

40%

59%

68%

70%

2006

290

194

67%

4,77

7%

47%

62%

67%

67%

2007

239

120

50%

4,50

14%

39%

50%

50%

50%

2008

257

70

27%

3,98

7%

27%

27%

27%

27%

2009

243

7

3%

2,43

3%

3%

3%

3%

3%

2010

233

2

1%

1,38

1%

1%

1%

1%

1%

2011

248

Definities conform landelijke VSNU-afspraken (VSNU, jaaropgaven promovendi 2010).
Bron: peopleosoft (HR) en promis (BO/Pedel).

4.3

Promotierendement van ingestroomde werknemer-promovendi 	

		

(excl. zij die binnen 1 jaar stoppen)
Aantal jaren waarbinnen gepromoveerd (cumulatief percentage)

Cohort

Instroom

Gepromoveerd

duur in jaren

<=4 jaar

<=5 jaar

<=6 jaar

<=7 jaar

> 7 jaar

%

%

%

%

%

N

N

%

2001

159

122

77%

5,31

8%

38%

61%

70%

77%

2002

153

116

75%

5,32

8%

39%

59%

68%

75%

2003

186

149

80%

5,25

10%

40%

60%

72%

80%

2004

266

204

77%

4,68

20%

45%

66%

73%

77%

2005

248

181

73%

4,91

13%

42%

62%

71%

73%

2006

277

194

70%

4,77

8%

49%

65%

70%

70%

2007

228

120

53%

4,50

14%

41%

53%

53%

53%

2008

245

70

28%

3,98

7%

29%

29%

29%

28%

2009

234

7

3%

2,43

3%

3%

3%

3%

3%

2010

229

2

1%

1,38

1%

1%

1%

1%

1%

2011

241

a) Definities conform landelijke VSNU-afspraken (VSNU, jaaropgaven promovendi 2010).
b) Bron: peopleosoft (HR) en promis (BO/Pedel).
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Bijlage 4 Statistieken Organisatie
1.

Personeel TU Delft

1.1

Personeelsomvang in fte (excl. personen in regeling)

Datum

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

4.440

4.491

4.595

4.691

4.640

-51

-104

-96

51

69

Totaal fte
Verschil

1.000

5.000
TOTAAL
FTE

4.800

900

4.600

800

4.400

700

4.200

2008

1.2

2009

2010

2011

600

2012

2010

2011

2012

1

2011

2010

2009

2008

Instroom

707

672

690

857

908

Uitstroom

758

776

769

778

837

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

WP

2.491

2.539

2.594

2.683

2.762

OBP

1.859

1.854

1.904

1.905

1.878

WP/OBP 2

1,34

1,37

1,36

1,41

1,47

(Verhoudingscijfers incl. stud.-ass.)

1,39

1,42

1,41

1,46

90

98

97

103

Verhouding WP-OBP

Datum

in fte

Student-assistenten 3

3

2009

2012

1.3

3

2008

UITstroom

In- en uitstroom in fte

Jaar

1

Instroom

Exclusief dagtaakvermindering of -vermeerdering
Excl.stud-ass en medew. in een regeling
Student-assistenten zijn per 1-1-2009 ingedeeld als OBP, conform de CAO-NU
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1.4

Verhouding man/vrouw

Datum
Man

in fte

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

3.018

3.092

3.179

3.248

3.246

-74

-87

-69

2

-8

1.422

1.399

1.416

1.443

1.394

23

-17

-27

49

77

32%

31%

31%

31%

30%

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

40,8

40,7

40,5

40

39,9

31-12-2012

31-12-2011

2010

2009

2008

2,6

2,3

2,5

2,6

2,6

verschil
Vrouw
verschil
% vrouw

1.5

Gemiddelde leeftijd

Datum
Gemiddelde leeftijd

1.6

per fte

Verzuim excl. zwangerschapsverlof

Jaar
verzuimpercentage
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2.

Personeel Faculteiten en Instituten

2.1

Personeelsomvang Faculteiten en Instituten in fte
31-12-2012

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

3.324

3.401

3.491

3.598

3.581

-77

-90

-107

17

73

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

2.491

2.539

2.594

2.683

2.762

743

764

801

814

819

3,35

3,32

3,24

3,30

3,37

90

98

97

103

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

WP vast

1.034

1.058

1.070

1.043

1.011

verschil

-24

-12

27

32

33

1.457

1.481

1.524

1.640

1.751

-24

-43

-116

-111

17

1,41

1,40

1,42

1,57

1,73

Datum
Aantal fte (incl.SA)
Verschil

4.000
3.800

AANTAL
FTE

3.600
3.400
3.200
3.000

2008

2.2

2009

2010

2012

Verhouding WP/OBP (fte)

Datum
WP (TOT 2009 incl.SA)
OBP
WP/OBP
SA (VANAF 2009 apart)

2.3

2011

WP Vast en tijdelijk (fte)

Datum

WP tijdelijk (tot 2009 incl.SA)
verschil
WP tijdelijk/vast (tot 2009 incl.SA)
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2.4

Verhouding WP man/vrouw

(fte) vanaf 2009 excl.SA

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

1.911

1.959

2.018

2.080

2.153

verschil

-48

-59

-62

-73

13

Vrouw

580

580

576

603

609

0

4

-27

-6

37

23%

23%

22%

22%

22%

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

Hoogleraren

199

195

205

204

190

UHD’s

224

230

233

234

242

UD’s

395

400

378

341

314

74

83

97

104

106

139

147

154

156

153

3

3

3

4

6

1.034

1.058

1.070

1.043

1.011

Datum
Man

verschil
% vrouw

2.5

Vast WP (fte)

Datum

Onderzoekers
Docenten
Overig WP
Totaal vast WP

400
VAST
WP
2012

300

200

100

0

Hoogleraren

UHD’s

UD’s

Onderzoekers

Docenten

Overig WP
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2.6

Tijdelijk WP (fte)
31-12-2012

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

19

22

17

23

24

9

6

5

5

11

32

37

44

70

77

949

961

961

1.013

1.032

49

45

54

48

34

368

386

417

450

420

31

24

25

31

38

Student-assistenten 4

*

*

*

*

116

Overig WP

0

0

0

0

1

1.457

1.481

1.524

1.640

1.751

Datum
Hoogleraren
UHD’s
UD’s
Promovendi
Ontwerpers/PdEng (vh TWAIO)
Onderzoekers
Docenten

Totaal tijdelijk WP

1.000

tijdelijk WP
2012

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Hoogleraren UHD’s

2.7

UD’s

Promovendi

OntOnder- Docen- Student- Overig WP
werpers zoekers
ten
assistenten

Gemiddelde leeftijd WP per fte

Datum

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

37,4

37,5

37,4

37,1

36,5

Gemiddelde leeftijd

Opmerking: Tabel 2.1. tot ten met 2.7 betreffen de bezoldigde medewerkers (excl. stud.-ass.).

4

Student-assistenten zijn per 1-1-2009 ingedeeld bij OBP, conform de CAO-NU.
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2.8

WP in aantallen personen (bezoldigd en onbezoldigd) excl.SA
31-12-2012

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

Medewerkers

2.793

2.870

2.917

3.128

3.113

Tenure Track

93

79

68

0

0

-

-

-

-

533

38

52

0

7

14

0

0

0

0

1

29

30

36

31

93

0

0

0

6

8

2.320

2.118

2.047

1.799

1.494

422

509

547

454

415

5.695

5.658

5.615

5.425

5.671

Datum

Student-assistenten 5
FOM promovendi
KNAW-ers
Declaranten
FOM-ers
Gasten 6
Externen 7
Totaal

2.800

WP
2012

2.450
2.100
1.750
1.400
1.050
700
350
0

5
6

7

Medewerkers

Tenure StudentFOM KNAW-ers Decla- FOM-ers
Track assistenten Promoranten
vendi

Gasten

Externen

Student-assistenten zijn per 1-1-2009 ingedeeld als OBP, conform de CAO-NU.
O m het aantal "Gasten" beter zichtbaar te maken, is begonnen om "Faciliteitengebruikers" te registreren als Externen.
Onder Faciliteitengebruikers wordt verstaan: personen die worden geregistreerd zodat zij toegang kunnen krijgen tot de
systemen. Ingeval van WP zijn dat o.a. ingehuurd WP en externe docenten die toegang moeten krijgen tot de systemen
zoals Blackboard.
I n deze groep zijn ook opgenomen, personen die gebruik maken van faciliteiten, maar die geen bijdrage leveren aan het
primaire proces.
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3.

Ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) vanaf 2009 (incl. SA)

3.1

Personeelsomvang OBP in fte (excl. stagiaires en personen in regeling)
31-12-2012

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

833

862

898

915

819

Centrale diensten

1.116

1.090

1.103

1.093

1.059

Totaal

1.949

1.952

2.001

2.008

1.878

-3

-49

-7

130*

19

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

1.667

1.680

1.714

1.710

1.662

verschil

-13

-34

4

48

3

OBP tijdelijk (vanaf 2009 incl. SA)

282

272

287

298

216

10

-15

-11

82

17

0,17

0,16

0,17

0,17

0,13

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

1.107

1.132

1.161

1.168

1.093

verschil

-25

-29

-8

75

-20

Vrouw

842

820

840

840

785

22

-20

0

55

40

43%

42%

42%

42%

42%

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

10

13

10

6

7

516

500

501

495

469

1.312

1.324

1.377

1.393

1.387

90

98

97

103

8

7

5

8

6

13

10

11

3

9

31-12-2012

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

46

46

45,6

43,9

44,9

Datum
Faculteiten en inst.(vanaf 2009 incl.SA)

Verschil

3.2

OBP vast en tijdelijk

in fte

Datum
OBP vast

verschil
OBP tijdelijk/vast

3.3

Verhouding vrouwen en mannen OBP in fte

Datum
Man

verschil
% vrouw

3.4

OBP naar schaal in fte

Datum
Schaal 16 en hoger
Schaal 11 t/m 15
Schaal 1 t/m 10
Student assistenten
Leerlingen
Overige OBP

3.5

Gemiddelde leeftijd OBP

Datum
Gemiddelde leeftijd
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naar fte (excl.SA)

3.6 OBP in aantallen personen (bezoldigd en onbezoldigd)
31-12-2012

31-12-2011

31-12-2010

31-12-2009

31-12-2008

2.099

2.102

2.170

2.176

2.139

8

8

6

10

8

13

17

17

18

15

Studenten (vanaf 2009 ALLEN )

569

597

456

485

9

Declaranten

101

86

191

136

101

19

19

18

13

14

Gasten 8

405

461

494

588

417

Externen 9

730

531

418

381

376

3.944

3.821

3.770

3.807

3.079

Datum
Medewerkers
Leerlingen
Trainees

Combiwerkers

Totaal

Opmerking: Tabel 3.1. tot en met 3.5 betreffen de bezoldigde medewerkers (incl. stud.-ass.).

2.100
1.800
1.500

OBP
2012

1.200
900
600
300
0

8

9

Medewerkers

Leerlingen

Trainees Studenten
(vanaf
2009)

Declaranten

Combiwerkers

Gasten

Externen

I n deze groep zijn ook opgenomen, personen die gebruik maken van faciliteiten, maar die geen bijdrage leveren aan het primaire
proces.
O m het aantal "Gastmedewerkers" beter zichtbaar te maken, is begonnen om "Faciliteitengebruikers" te registreren als Externen.
Onder Faciliteitengebruikers wordt verstaan: personen die worden geregistreerd zodat zij toegang kunnen krijgen tot de systemen.
Ingeval van OBP zijn dat o.a. uitzendkrachten, extern ingehuurden etc.
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4. Hoogleraarsbenoemingen
Benoemingen
naam

m/v

leerstoel/werkterrein

faculteit

fte

duur

Dr. P.C. Rem

m

Resources and Recycling

CiTG

1,0 fte

onbp.

Dr.ir. Z.B. Wang

m

Morfodynamica van Lagunes en Estuaria

CiTG

0,3 fte

5 jaar

Dr. K.L.M. Bertels

m

Computer Engineering

EWI

1,0 fte

onbp.

Dr. A. Hanjalic

m

Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar

EWI

1,0 fte

onbp.

Prof.dr. A. Gisolf

m

Deeltijdhoogleraar

TNW

0,0 fte

2 jaar

Dr.ir. R.P.B.J. Dollevoet

m

Railbouwkunde

CiTG

0,4 fte

5 jaar

Dr.ir. H.E.J.G. Schlangen

m

Experimental Micromechanics

CiTG

1,0 fte

onbp.

Dr. S. Roeser

v

Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar

TBM

1,0 fte

onbp.

Dr. ir. I.R. van de Poel

m

Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar

TBM

1,0 fte

onbp.

Dr.ir. M.J.C.M. Hertogh

m

Integraal ontwerp en beheer van civiele infrastructuur

CITG

0,9 fte

5 jaar

Dr. L.F.A. Wessels

m

Computational Cancer Biology

EWI

0,2 fte

5 jaar

Dr.ir. Ph.M. Bluyssen

v

Delft University Fellowship

BK

1,0 fte

5 jaar

Dr. E. Giaccardi

v

Delft University Fellowship

IO

1,0 fte

5 jaar

Dr.ir. H.J. Noorman

m

Bioprocess Design and Integration for Sustainable Bioproduct

TNW

0,2 fte

5 jaar

Dr.ir. A. van Timmeren

m

Environmental Technology and Design

BK

1

5 jaar

Dr. C.G.E. Boender

m

Asset Liability Management

EWI

0,2

5 jaar

Dr. E. Eisemann

m

Computer Graphics and Visualisation

EWI

1

onbp.

Dr. R.W. Künneke

m

Economics of Infrastructures

TBM

1

5 jaar

Dr.ir. S.N. Jonkman

m

Integrale Waterbouwkunde

CiTG

1

onbp.

Dr.ir. M. Kok

m

Waterveiligheid

CiTG

0,4

5 jaar

Dr.ir. T.J. Heimovaara

m

Geo-environmental Engineering

CiTG

1

onbp.

Dr.ir. C. Jommi

v

Dikes and Embankments

CiTG

0,3

5 jaar

Prof.dr. W.J. Niessen

m

Medical Delta Hoogleraar

0,2

010914

Prof.dr.ir. N. de Jong

m

Medical Delta Hoogleraar

0,2

011016

Dr.ir. P.M.A. Desmet

m

Design for Experience

IO

1

onbp.

Dr.ir. G.J.T. Leus

m

Antoni van Leeuwenhoek Hoogleraar

EWI

1

onbp.

Prof.dr. H.J. Tanke

m

Biomedical Imaging

TNW

0

260917

Dr.ir. J.L. Herder

m

Interactive Mechanisms and Mechatronics

3mE

1

onbp.

Dr.ir. D.A. Hordijk

m

Betoncontructies

CiTG

0,5

onbp.

Prof.dr. M.E. McClain

m

Ecohydrologie

CiTG

0

5 jaar

Dr.Y.M. Blanter

m

Antoni van Leeuwenhoek Hoogleraar

TNW

1

onbp.
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naam

m/v

leerstoel/werkterrein

faculteit

fte

duur

Dr.ir. E.R. Valstar

m

Antoni van Leeuwenhoek Hoogleraar

3mE

0,5

onbp.

Ir. A. Hild

m

Architectonisch Ontwerpen- Utiliteitsbouw

BK

0,6

5 jaar

Dr.ir. E. de Romph

m

Regional Transport Planning Models

CiTG

0,3

4 jaar

Dr.ir. T.L.P. Avermaete

m

Methode & Analyse

BK

1

5 jaar

Prof.dr. W.A. Groen

m

SMART Materials

LR

0,2

3 jaar

Prof.dr.ir. Hanson

m

Antoni van Leeuwenhoek hoogleraar

TNW

1

onbp.

Prof.dr.ir. P.G. Steeneken

m

Nanofysica voor de Industrie

TNW

0,2

5 jaar

naam

m/v

leerstoel/werkterrein

faculteit

fte

duur

Prof.ir. M.F. Asselbergs

m

Architectual Engineering

BK

0,4 fte

3 jaar

Prof.ir. R.P.J. van Hees

m

Conserveringstechnieken van gebouwen

BK

0,4 fte

pens.

Prof.ir. D. Stapersma

m

Maritieme Werktuigkunde & Dieselmotoren

3mE

0,0 fte

010713

Prof.dr. F.W. Jansen

m

Clinical Evaluation of Minimally Invasive Surgical Instruments

3mE

0,2 fte

5 jaar

Prof.dr.ir. J.A. Roelvink

m

Coastal Engineering & Port Development

CiTG

0,0 fte

5 jaar

Prof.dr.ir. L.A. Tavasszy

m

Goederenvervoer en Logistiek

TBM

0,4 fte

5 jaar

Prof.dr.ir. H.J. Visscher

m

Housing Quality and Process Innovation

BK

1,0 fte

onbp.

Prof.dr. R.B. Polder

m

Instandhoudingstechnologie

CiTG

0,2 fte

4 jaar

Prof.dr.ir. G. Ooms

m

Stromingsleer afdeling Process & Energy

3mE

0,2 fte

2 jaar

Prof.dr. C. Dekker

m

Universiteitshoogleraar

TU Delft

Prof. R. Nijsse

m

Constructief Ontwerpen van Gebouwen

CiTG

0,6

onbp.

Prof.dr.ir. M.S.M. Jetten

m

BT/Microbiologie

TNW

0,2

5 jaar

Prof.dr.ir. J.M.J. Coenen

m

Interventie, sectie RMIT

BK

0

080814

Prof.mr. W.C.T.F. de Zeeuw

m

Gebiedsontwikkeling

BK

0,3

3 jaar

Prof.dr. J.P.A. Dewald

m

Neural Control and Rehabilitation

3mE

0

5 jaar

Prof.dr.ir. J.C. Paul

m

Structural Design

BK

0,3

3 jaar

Prof.ir. C.H.C.F. Kaan

m

Architectonisch Ontwerpen van Complexe Projecten

BK

0,5

5 jaar

Prof.ir. C.P.J.W. van Kruijsdijk

m

Reservoir Engineering

CiTG

0

5 jaar

Prof.dr.ir. E.G.M. Holweg

m

Automotive bij de afdeling Precision & Microsystems

3mE

0,3

3 jaar

Prof.dr.ing. G. Eitelberg

m

Experimentele Aerodynamica

LR

0,2

011017

Prof.dr. M.J. de Vries

m

Filosofie van de Techniek

TBM

0,4

5 jaar

Herbenoemingen

onbp.
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naam

m/v

leerstoel/werkterrein

faculteit

fte

duur

Prof.dr.ir. J.T. Fokkema

m

Akoestiek

TNW

0,2

3 jaar

Prof.dr. J.G. Kuenen

m

General and Applied Microbiology

TNW

0,2

2 jaar

Prof.dr. A.P. Siebesma

m

Clouds, Air Quality & Climate

CiTG

0,2

5 jaar

Prof. ir. E.A.J. Luiten

m

Cultuurhistorie en Ontwerp

BK

0,4

5 jaar

Prof.dr. B.E. Eckhardt

m

Turbulence, Transition & Chaos

3mE

0,2

5 jaar

Distinguished Professors
De TU Delft kent een beperkt aantal hoogleraren die een belangrijke voorbeeld- en boegbeeldfunctie vervullen op één specifiek
gebied binnen en buiten de universiteit. Met de benoeming tot Distinguished Professor beoogt de TU Delft het belang en de
impact van deze boegbeeldfunctie te onderstrepen.  
Naam

m/v

Leerstoel/werkterrein

Prof. dr. ir. L.A.M. van der Wielen

m

Distinguished Professor Biobased Economy

Prof. dr. ir. S. van der Zwaag

m

Distinguished Professor Material Science
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