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In dit Jaarverslag legt de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) publiekelijk verantwoording af over het 
gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de gerealiseerde financiële resultaten in het jaar 2018. Het verslag is 
onderdeel van de besturingscyclus van de universiteit. 
 
Het Strategisch plan TU/e 2020, het Instellingsplan 2017-2020, de Bestuurlijke Agenda 2018 en de Begroting 2018 
vormden de leidraad voor het beleid in 2018. In dit jaarverslag 2018 wordt over de bereikte resultaten van de 
TU/e in enig detail gerapporteerd. 
 
Het Jaarverslag bestaat uit een Bestuursverslag en een Jaarrekening. Deze zijn in overeenstemming met de 
Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) opgesteld. 
 
Een woord van dank aan allen die hebben bijgedragen aan de resultaten van de TU/e is hier op zijn plaats. 
 
Het College van Bestuur, 
Ir. J.H.J. Mengelers, voorzitter 
Prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens, rector magnificus 
Dr. M.M.N. Ummelen, vicevoorzitter 
 
Eindhoven, april 2019 
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1.1 Managementsamenvatting 
 

Missie en profiel 
De TU/e heeft middels een intensieve betrokkenheid en samenwerking met vele studenten en medewerkers een 
nieuwe strategie ontwikkeld: “Strategy 2030”. Dit plan is in september 2018 gepresenteerd tijdens de opening 
academisch jaar.  
De missie van de TU/e is het opleiden van studenten en om kennis op het gebied van wetenschap en technologie 
te bevorderen in het belang van de mensheid. De TU/e integreert onderwijs en onderzoek om haar studenten en 
wetenschappers te ondersteunen ‘thought leaders’ te worden en om het onvoorstelbare te ontwerpen en te 
bereiken. 
Het op onderzoek gebaseerde onderwijs verandert van lesgeven naar leren met uitdagende projecten en een 
sterk ‘on-campus’ karakter. De TU/e versterkt haar fundamenteel onderzoek, investeert in individueel 
onderzoekstalent en ontwikkelt leiderschap in cross disciplinaire onderzoeksthema’s. De TU/e voorziet de 
samenleving van zeer gemotiveerde masters, ontwerpers en promovendi met een duidelijk Eindhoven profiel; 
diepgaande kennis gecombineerd met een breed perspectief. De TU/e streeft actief naar deelname aan 
samenwerkingsverbanden variërend van lokale ‘living labs’ tot internationale netwerken gericht op de 
vooruitgang in wetenschap en technologie. Om deze strategie te implementeren is ontwikkeling van mensen, 
professionalisering en samenwerking van de ondersteunende diensten en goede infrastructuur nodig. 
De langetermijndoelen worden in 2019 verder beschreven in het Instellingsplan 2020-2025. 
 

Groeibeheersing en selectie 
Voor alle bacheloropleidingen is een instroomlimiet vastgesteld. Op basis hiervan heeft de TU/e een numerus 
fixus aangevraagd voor 6 opleidingen in 2019: Biomedical Engineering, Informatica, Bouwkunde, Industrial 
Design, Werktuigbouwkunde en Industrial Engineering. 
In 2018 was er al een numerus fixus 4 opleidingen. Na evaluatie hiervan heeft de TU/e besloten om naast het 
decentrale selectieproces, ook aandacht te besteden aan de warme ontvangst. Dit gebeurt onder meer door een 
gesprek met de studenten en een bijeenkomst om de studenten welkom te heten. Ook de communicatie over het 
selectieproces zal verbeterd worden. 
Goede informatie over de organisatie van MSc-courses in tracks geeft studenten de mogelijkheid om een meer 
bewuste keuze te maken voor een bepaalde track, waardoor de intake iets beter beheersbaar wordt. Bij de 
faculteiten worden acties ondernomen om de instroom van de MSc studenten over de capaciteitsgroepen te 
verdelen. De volgende stap is het harmoniseren van deze verdelingssystemen tussen de faculteiten. Verder 
worden er stappen ondernomen om de toelatingsprocedures te verbeteren. 
In 2019, wanneer de politieke discussie over de toegang van studenten is gevoerd, zal duidelijk zijn of de 
Graduate School door wil gaan met de toelatingseisen en op welke manier. 
 

Excellentie 
In 2018 is een ‘Plan voor kwaliteitsafspraken 2019-2024’ vastgesteld. Dit plan omvat de afspraken van de 
Technische Universiteit Eindhoven met studenten, docenten en andere relevante belanghebbenden om de 
kwaliteit van het onderwijs blijvend te verhogen. Deze zogenaamde ‘kwaliteitsafspraken’ worden op 
instellingsniveau gemaakt en dienen als basis voor de verdeling van de studievoorschotmiddelen. Deze middelen 
zijn vrijgekomen na afschaffing van de basisbeurs in 2015 en worden, volgens afspraak met studenten en 
docenten, besteed aan ‘zichtbare kwaliteitsverbetering’ van het onderwijs. Op basis van de inzichten die onder 
andere in “Strategy 2030” zijn ontwikkeld, is een begin gemaakt met het actualiseren van de onderwijsvisie. 
Uitmuntend onderzoek en excellente academici hebben een prominente plaats gekregen in de Strategie 2030. Dit 
komt tot uiting in de onderzoeksstrategie (interdisciplinaire onderzoeksthema's) en in de reikwijdte van talent 
(werving, ondersteuning, etc.). Een plan voor een tijdelijke projectorganisatie voor Talent Acquisition (TPO) werd 
samengesteld en goedgekeurd om de faculteiten Electrical Engineering, Technische Natuurkunde, 
Wiskunde&Informatica, Mechanical Engineering en Scheikundige Technologie te ondersteunen in de 
gezamenlijke inspanning om voldoende talenten aan te trekken op UD, UHD en HL-niveau. Voor 2019 is het 
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budget voor rekruteringsactiviteiten, zoals detachering, carrièrebeurzen, dubbele loopbaanoplossingen, 
aanzienlijk verhoogd, zowel op centraal als decentraal niveau. 
 

Internationale impact 
In 2018 heeft het College van Bestuur het integrale taalbeleid en het bijbehorende uitvoeringsplan vastgesteld. 
Besloten is om 3 projecten op te zetten om het taalbeleid in management, medezeggenschap, diensten, 
faculteiten en in het onderwijs te implementeren. 
Om het internationale karakter van de TU/e community te versterken, streeft de TU/e naar een verhoging van de 
internationale instroom in zowel de bachelor- als de masteropleidingen. Daarnaast richt de TU/e zich op het 
uitbreiden van de mogelijkheden voor een internationale context voor studenten en docenten om internationale 
ervaring op te doen en in diverse, multiculturele teams samen te werken in de international classroom op de 
TU/e of in het buitenland. 
In het vergroten van de impact van het onderzoek staat het aantrekken van internationaal toptalent en het 
verhogen van de participatie in internationale onderzoeksprogramma’s centraal. Dit is belangrijk voor het 
realiseren van internationale samenwerking met andere onderzoekers en met bedrijven. In 2018 is een plan van 
aanpak opgesteld om de TU/e beter voor te bereiden op het nieuwe Horizon Europe programma dat 
waarschijnlijk in 2021 van start zal gaan. 
 

Partnerships 
In de alliantie met Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht ligt de focus op de gebieden Energie en Gezondheid. 
Daarnaast werken de instellingen samen aan onderwijsvernieuwing, gezamenlijke opleidingen en nemen zij 
samen deel in meerdere Zwaartekrachtprogramma’s. De combinatie van de ingenieurswetenschappen van TU/e, 
het brede en fundamentele profiel van UU en de medische wetenschappen en patiëntenzorgpraktijk van het 
UMC maakt vele combinaties mogelijk. De instellingen zoeken daarbij naar die samenwerkingsverbanden die 
voor alle partners meerwaarde opleveren in onderwijs en onderzoek, en bijdragen aan oplossingen voor 
maatschappelijke opgaven. In 2018 zijn toekenningen gedaan vanuit het Alliantiefonds voor 6 miljoen euro. 
Daarnaast zijn met Wageningen Universiteit & Research (WUR) verkennende gesprekken gevoerd over een 
verdere intensivering en verbreding van de alliantie.  
Het Europese samenwerkingsverband van toonaangevende technische universiteiten EuroTech waar  TU/e actief 
lid van is, werd onder voorzitterschap van TU/e uitgebreid met École Polytechnique uit Parijs en Technion uit 
Israël. Ook de interactie binnen deze alliantie werd verder geïntensiveerd, zowel op het gebied van onderzoek en 
innovatie als ook op onderwijsgebied. Uit de eerste ronde van het gezamenlijke EuroTech PostDoc programma 
werden 10 postdocs aangesteld en de tweede oproep werd opengesteld. Daarnaast werd besloten een voorstel 
in te dienen voor een Europees universitair netwerk in het kader van een oproep van het Erasmus+ programma, 
dat toegespitst zal zijn op gezamenlijke innovatieve onderwijsprogramma’s en Europese uitwisseling. 
De alliantie met UU en UMC Utrecht is een nieuwe fase ingegaan met de oprichting van het alliantiefonds. In 
totaal is 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor samenwerkingsvoorstellen die de kracht van de 
alliantiepartners duurzaam versterken. 
De flagship met Philips Healthcare is omgezet in een consortiumsamenwerking met de topklinische ziekenhuizen 
Kempenhaeghe, MMC en Catharina. Het e/MTIC-consortium organiseerde een succesvol eerste outreach event 
en breidde daarmee zijn samenwerkingsnetwerk uit met de topsectoren als Life science en Health en het 
Ministerie van Volksgezondheid. Samen met de CRT’s worden nieuwe strategische partnerschappen 
geïdentificeerd. In 2018 werd een groot succes geboekt door het opzetten van extra onderzoeksfinanciering via 
de "TKI toeslag". 
De Eindhoven Engine BV is gestart met de operationalisering van het Eindhoven Engine programma, waarin de 
TU/e een belangrijke stakeholder is. Samen met de kennisinstellingen Fontys en TNO heeft de TU/e bij Stichting 
Brainport een gezamenlijke verklaring afgelegd dat zij het programma namens het kernteam gaat uitvoeren. De 
TU/e is partner in 7 van de projecten, variërend van medische technologie tot Smart Cities, connected driving en 
lithografie apparatuur. 
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People matter 
WP-beleid  
Het beleid omtrent ius promovendi aan de TU/e is in 2018 zodanig gewijzigd dat het aan alle Universitair 
Hoofddocenten (UHD1 en UHD2) kan worden toegekend op voordracht van de faculteitsbesturen, indien de 
universitair hoofddocent voldoet aan de gestelde voorwaarden.  
In 2018 is de urgentie voor het werven van kern-WP nog meer toegenomen. Om dit te kunnen realiseren is 
aandacht voor employer branding, het dual career problem, wervingskanalen en een proactieve houding met 
betrekking tot de werving. Daarnaast wordt gekozen voor een meer strategische benadering van recruitment met 
Strategie 2030 als uitgangspunt.  
De Interfacultaire Commissies maken nu onderdeel uit van de loopbaanontwikkeling van wetenschappelijk 
personeel. Eerste ervaringen met deze werkwijze geven aan dat dit leidt tot een toegenomen bewustwording van 
leden van benoemingsadviescommissies en daarmee tot een meer objectieve houding ten opzichte van de 
beoordeling van kandidaten. 
 
OBP-beleid 
In 2018 zijn diverse werkgroepen samengesteld en aan de slag gegaan met de ontwikkeling en implementatie van 
de toekomstige secretaressefunctie, ‘Marktplaats’, Mentoring programma, Technici platform en de 
Makelaarsfunctie mobiliteit in- en extern. 
 
Werkdruk 

In aansluiting op het TU/e Werkplan Werkdruk is een implementatieplan opgesteld met daarin een concretisering 
van nieuwe maatregelen om werkdruk te verlagen en beter hanteerbaar te maken. De korte termijn acties op 
instellingsniveau zullen in de eerste helft van 2019 zichtbaar worden voor alle medewerkers. Naast deze korte 
termijn acties, vraagt de aanpak van werkdruk vooral ook om een langdurige en integrale aanpak door alle lagen 
van de organisatie heen. 
De TU/e heeft in 2018 geïnvesteerd in Teaching Assistants (bovenop de studievoorschotmiddelen) ten behoeve 
van het versterken van hands-on onderwijs (intensiever, kleinschalig onderwijs) en de versnelling van de digitali-
sering van het onderwijs (passende en goede onderwijsfaciliteiten). 
Afgelopen zomer is er een pilot gestart binnen een team van Innovation Lab om werkdruk op teamniveau aan te 
pakken. Het is een on-the-job aanpak die in andere werkomgevingen gunstige resultaten heeft geboekt. Begin 
2019 wordt de pilot afgerond en geëvalueerd met het oog op een TU/e bredere inzet van deze aanpak. 
 
Jaargesprekken  
Er is gestart met verbeteringen in het systeem van jaargesprekken met als doel de digitale ondersteuning en 
gebruikersvriendelijkheid te verhogen. Ook is de wens uitgesproken het beoordelingssysteem te actualiseren en 
beter te laten aansluiten bij de terminologie en systematiek van het jaargesprek. Deze veranderingen zullen in de 
loop van 2019 plaatsvinden.  
 
Diversity & Inclusion 
De TU/e streeft naar diversiteit binnen community van studenten en medewerkers. Diversiteit in nationaliteit, 
gender, sociale en culturele achtergrond bevordert de kwaliteit van onderwijs en het succes in onderzoek. Met 
ingang van 1 januari 2018 is de Diversity Committee TU/e, onder voorzitterschap van prof. Evangelia Demerouti, 
(Chief Diversity Committee) formeel van start gegaan. De Diversity Committee is begonnen met het ontwikkelen 
van ideeën omtrent Diversiteit & Inclusie. 
Diversiteit & Inclusie wordt meer en meer een natuurlijk onderdeel van andere processen binnen de TU/e zoals 
recruitment, beoordeling en ontwikkeling. De Human Performance Group van prof. Demerouti is gestart met een 
onderzoek naar het (inclusieve) werkklimaat aan de TU/e. 
 

Funding en finance 
1ste Geldstroom 
Het onderwijs van de TU/e wordt gefinancierd vanuit de eerste geldstroom voor onderwijs en onderzoek (247,1 
miljoen euro), namelijk de rijksbijdrage (218,2 miljoen euro) en de opbrengst college- en examengelden (28,9 
miljoen euro). De bekostigingsparameters in het bekostigingsmodel van het ministerie van OCW zijn aantallen 
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ingeschrevenen, graden, promoties en ontwerperscertificaten. Door een stijging van deze 
bekostigingsparameters, en een stijging van het macrokader als gevolg van loon en prijsbijstellingen en 
referentieramingen is in 2018 een bedrag van 13,5 miljoen euro meer ontvangen dan in 2017. 
De externe bekostiging van het onderwijs blijft daarmee ver achter bij de stijging in studentenaantallen. 
 
2de en 3de Geldstroom 
Het onderzoek binnen de TU/e wordt gefinancierd vanuit zowel de eerste als de tweede en derde 
geldstroom. Het tweedegeldstroomonderzoek, waarvan de voornaamste subsidiegever de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is, bedroeg in 2018 29,2 miljoen euro. In 2017 was dit 28,9 
miljoen euro. Het derdegeldstroomonderzoek, waaronder financiering vanuit de Europese Unie, had een omvang 
van 74,7 miljoen euro. In 2017 was dit 70,3 miljoen euro. 
 
Resultaat 
Het jaar 2018 is door de TU/e afgesloten met een geconsolideerd positief resultaat van 11,0 miljoen euro. Het 
resultaat is hoger dan in 2017, vooral door een boekwinst vanwege de verkoop van het pand ‘Kennispoort’ en 
een forse btw-teruggave over afgelopen jaren. Dit laatste is het gevolg van een arrest van de Hoge Raad, 
waardoor de TU/e een hoger percentage van betaalde btw in aftrek mag brengen. Deze incidentele baten leveren 
samen een positief resultaat van 7,3 miljoen euro. 
Het resultaat 2018 zonder rekening te houden met de incidentele meevallers bedraagt 4,1 miljoen euro. De TU/e 
heeft bij nagenoeg gelijkblijvend budget en een licht positief resultaat de studentenaantallen wederom weten te 
accommoderen. 
In 2018 is op de gelieerde instellingen en minderheidsdeelnemingen (TU/e Holding) een totaal positief resultaat 
gerealiseerd van 2,2 miljoen euro. Over 2017 bedroeg deze winst 2,2 miljoen euro.  
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1.2 Verslag Raad van Toezicht 
 

Samenstelling en vergaderingen 
De Raad van Toezicht bestond eind 2018 uit: 
• dhr. ir. J.B.P. Coopmans (voorzitter); 
• dhr. prof.dr.ir. J.T. Fokkema; 
• mw. drs. M.I. Hamer 
• dhr. prof.dr. C.N. Teulings 
• dhr. P.Th.F.M. Wennink RA 
 
Mw. Hamer is met ingang van 1 oktober tot en met 30 september 2022 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht 
en als vertrouwenspersoon van de Universiteitsraad.  
Prof. Fokkema is met ingang van 1 november 2018 voor een tweede termijn van 2 jaar benoemd tot lid van de 
Raad van Toezicht. Hij treedt tevens op als lid van het Audit Committee uit de raad. 
 
De raad kwam in 2018 vijf keer in vergadering bijeen met het College van Bestuur, waarvan vier reguliere 
vergaderingen en een strategische sessie waarin het toekomstbeeld van de Technische Universiteit Eindhoven in 
2030 werd besproken met bijbehorende procesgang. Een van de vergaderingen vond op uitnodiging van de heer 
Wennink plaats bij ASML. Ook werd door de raad een bezoek gebracht aan het TU/e Innovation Space. Daarnaast 
kwam de raad voorafgaand aan deze bijeenkomsten bijeen in besloten kring en werd overleg gevoerd met de 
universiteitshoogleraren, decanen en deans bachelor college en graduate school. De volgende onderwerpen 
kwamen aan de orde: excellentie en de kwaliteit van de ingenieur, scouting van wetenschappelijk personeel en 
de gevolgen van het nieuwe financiële verdeelmodel voor de faculteiten Industrial Design en Bouwkunde. Elke 
maand en voorafgaand aan de vergadering met het College van Bestuur hadden de heer Coopmans en de heer 
Mengelers een bilateraal overleg.  
 
Naast deze vergaderingen had de raad een rol in de volgend gremia en activiteiten: 
• De raad overlegde in aanwezigheid van het College van Bestuur met de Universiteitsraad. Gesproken werd 

onder andere over de toekomst van de universiteit en het bijbehorende strategische plan Strategy 2030. In 
het verlengde hiervan kwam de 4e generatie universiteit en organisatie, het Brainport bedrijfsecosysteem en 
de TU/Engine aan de orde. Ook werden onderwerpen zoals werkdruk, het instellen van instroomlimieten, de 
lobby om meer financiële middelen en de bestuurs- en benoemingsprocessen besproken.  
Daarnaast vond diverse malen overleg plaats tussen de Raad en een delegatie van de Universiteitsraad, 
bestaande uit het Presidium alsmede de voorzitter van de vertrouwenscommissie van de Universiteitsraad 
over de toekomstige samenstelling van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. De bijeenkomsten 
werden door beide partijen bijzonder gewaardeerd en verliepen in een prettige open sfeer. 

• De voorzitter van de raad nam deel aan de vergaderingen van het overleg van voorzitters van Raden van 
Toezicht van de Nederlandse universiteiten. Onderwerpen die werden besproken waren onder andere: Code 
goed bestuur universiteiten, uniforme declaratieregeling CvB-leden Nederlandse universiteiten; standpunten 
ten aanzien van WNT-2, rechtspositie leden CvB en internationalisering. 

• Door de voorzitter van de raad werd een bezoek gebracht aan de directeur-generaal Hoger onderwijs, 
Beroepsonderwijs, Wetenschap en Emancipatie inzake de samenstelling van de Raad van Toezicht en het 
belang van techniek met bijbehorende herverdeling van financiële middelen. 

Leden van de Raad van Toezicht waren aanwezig bij belangrijke bijeenkomsten zoals de opening van het 
Academisch Jaar, MomenTUm en de opening van TU/e Innovation Space. 
 

Decharges en benoemingen College van Bestuur 
De Raad heeft gelet op de benoemingstermijnen en AOW-leeftijden van het in 2018 zittende College van Bestuur, 
besloten om het opvolgingsvraagstuk voor de voorzitter en het opvolgingsvraagstuk voor de vice voorzitter, 
gecombineerd van invulling te voorzien. Voor de nieuwe invulling  heeft de Raad zich van advies laten voorzien 
door een daartoe ingestelde selectieadviescommissie. De Raad heeft stakeholders gehoord, samengewerkt met 
de Universiteitsraad, profielen opgesteld, portefeuilles vastgesteld en vervolgens kandidaten geïnterviewd. 
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Gesteund op positief advies van de selectieadviescommissie, en met in achtneming van het belang van 
bestuurlijke kwaliteit en continuïteit heeft de Raad in 2018 de volgende besluiten genomen tot wijziging van 
samenstelling van het College van Bestuur  met ingang van 2019: 
• ir. J.H.J. Mengelers is met ingang van 1 maart 2018  herbenoemd voor een tweede termijn als voorzitter van 

het College van bestuur. Per 26 juni 2019 wordt decharge verleend aan Mengelers in verband met 
pensionering. 

• Met ingang van 26 juni 2019 treedt drs. R.J.H.M. Smits aan als voorzitter van het College van Bestuur. De 
eerste benoemingstermijn beslaat vier jaar. Ten einde goede bestuurlijke continuïteit, kennismaking en 
overdracht te bewerkstelligen treedt Smits, voorafgaand aan zijn benoeming tot voorzitter, per 1 maart 2019 
in dienst bij de TU/e.  

• Aan Mr. J.P. van Ham is met ingang van 1 januari 2019 decharge verleend uit de functie van vice voorzitter 
van het College van Bestuur.  

• Van Ham is bereid gevonden om de laatste weken voorafgaand aan zijn pensionering, naast overdracht van 
werkzaamheden, te besteden aan behartiging van het bestuurlijke thema inzake strategische 
(door)ontwikkeling van interuniversitaire samenwerking.    

• dr. M.M.N. Ummelen is benoemd tot vicevoorzitter van het College van Bestuur voor een eerste 
benoemingstermijn van 4 jaar, ingaande 1 januari 2019.  

• prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens is ingang van 1 mei 2019 herbenoemd als Rector Magnificus voor een tweede 
termijn van 4 jaar. 

 

Beslissingen 
De raad gaf in 2018 zijn goedkeuring aan:  
• de Jaarrekening en het Jaarverslag 2017; 
• de Voorjaarsnota en Begroting 2019; 
• wijzigingen in het reglement Raad van Toezicht 
• Klassenindeling voor (top)functionarissen in onderwijssectoren (WNT 2017 en 2018) 
de volgende wijzigingen in het Bestuurs- en beheersreglement: 
• naamswijziging van Centrale Dienst ‘ICT Services’ naar ‘Information Management & Services’ (IMS). 
 
De raad heeft toezicht gehouden op 
Onderwijs 
• instroomlimieten en decentrale selectie TU/e bachelor opleidingen 
• inzet AIO in onderwijspositie 
 
Onderzoek en valorisatie 
• TU/Engine 
• werving externe onderzoeksfinanciering 
• overzicht onderzoeksfaciliteiten 
• sectorplannen 
 
Kwaliteitszorg 
• rapportages kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek 
• voorbereiding Instellingstoets Kwaliteitszorg 
• kwaliteitsafspraken in het kader van de studievoorschotmiddelen 
 
Strategie en externe positionering 
• beheerste studentengroei in BSc en MSc 
• kwaliteit en verwevenheid van onderwijs en onderzoek 
• Strategy 2030; procesvoortgang 
• voortgang Bestuurlijke Agenda 2018 
• reputatiemanagement 
 
Campus 2030 
• governance Vastgoedstrategie Campus 2030 
• voortgang project Gemini 
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• besluitvorming Laplace 
 

Samenwerking 
• intensivering samenwerkingsverband tussen UU, WUR en TU/e 

 
Personeelsbeleid 
• strategisch beleid inzake recruitment van wetenschappelijk personeel; startup packages en infrastructuur 
 
Integriteit 
• het jaarverslag 2017 van de Klachtencommissie wetenschappelijke integriteit 
• het jaarverslag 2017 van de Commissie melding onregelmatigheden 
• het jaarverslag 2017 van de Commissie psychosociale arbeidsbelasting 
 
Financiën 
• de voortgang van de financiële rapportage 
• de voorjaarsnota 
• gevolgen wijziging strategisch allocatiemodel (SAM 2.0) voor faculteiten ID en B 
 
Overig 
• taalbeleid 
• kwestie inzake ESC/Aleph 
• uitwerking / gevolgen regeerakkoord 
• #metoo en Whatsapp 
• meerjarenplan informatieveiligheid en privacy 
• ontwikkelingen OC&W 
 
Audit Committee 
Het Audit Committee uit de Raad van Toezicht kwam in 2018 drie keer in vergadering bijeen ter bespreking van 
financiële en bedrijfsvoeringaangelegenheden. Daarnaast vond mondeling overleg plaats tussen de leden van het 
Audit Committee onderling en tussen de leden en het College van Bestuur. De bijzondere aandachtspunten van 
dit jaar waren:  
• vastgoedstrategie 2030, gerelateerd aan de sterke groei van de studentenaantallen, veranderende 

onderwijsconcepten, complexe onderzoeksconcepten en het deels technisch verouderd gebouwbestand en 
de hiermee gepaard gaande financiën; 

• renovatievoorstel Laplace; 
• renovatievoorstel Gemini; 
• het aantrekken van de wetenschappelijk personeel; 
• bekostiging hoger onderwijs; 
• intern verdeelmodel (SAM 2.0). 
 
Daarnaast kwamen de gebruikelijke (jaarlijks terugkerende) onderwerpen aan de orde, te weten de jaarrekening 
2017 met het accountantsrapport (EY), de kwartaalcijfers 2018, de financiële prognose voor het financiële 
eindresultaat over 2018, managementletter 2018 (EY), de begroting 2019 en de meerjarenraming 2019-2023, 
gerelateerd aan de sterke groei van de studentaantallen, en de naleving financieringsstatuut 2018. De verslagen 
en adviezen van het Audit Committee kwamen aan de orde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht. 
 
Code goed bestuur 
De TU/e houdt zich aan de regels in de ‘Code goed bestuur’ van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse 
Universiteiten (VSNU) en aan de wettelijke regels voor het universiteitsbestuur. De (leden van de) Raad van 
Toezicht van de TU/e voldoen aan de gestelde criteria. Verder zijn de samenstelling, taken en bevoegdheden van 
de raad zodanig dat deze een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De leden van de raad hebben 
geen directe belangen bij de universiteit. Zij hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder 
last of ruggespraak. In april was de externe accountant aanwezig bij de vergadering van de Raad van Toezicht 
waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening werd besproken en 
waarin de jaarrekening werd goedgekeurd. 
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Punten van waardering 
De Raad van Toezicht heeft waardering voor de in 2018 door de universiteitsgemeenschap geleverde inzet en 
behaalde wetenschappelijke en maatschappelijke resultaten, in het bijzonder: 
• De met groot draagvlak tot stand gekomen Strategie 2030 met een sterke verbondenheid tussen onderwijs 

en onderzoek. 
• Het vasthouden aan de groeibeheersing en excellentie door middel van het instellen van een numerus fixus 

en het ontwikkelen van andere selectiecriteria. 
• De ontwikkeling van reputatiemanagement, branding en positionering met als doel de internationale 

bekendheid van de TU/e te vergroten.  
• De vele mooie academische prijzen en de positieve aandacht in de media door de wetenschappers en 

studenten teams. 
• Meer autonomie voor de wetenschappelijke staf en de aanpassing van het ius promovendi. 
• Het opstellen van een versnellingsagenda (uit opbrengsten Sectorplannen) voor investeringen in excellente 

onderzoeksgebieden en het werven van wetenschappelijk toptalent. 
• De aankondiging van twee nieuwe, uitstekende leden van het College van Bestuur met veel waardering voor 

de inzet van de medezeggenschap tijdens het benoemingsproces. 
• De overeenstemming die is bereikt met studenten en medezeggenschap over de inzet van de 

studievoorschotmiddelen. 
• De afronding van de reorganisatie rondom de Toekomstgerichte Onderwijsorganisatie. 
• Opening van gebouw Matrix en de officiële start van Innovation Space. 
• MomenTUm, de nieuwe academische viering in september. 
 

Punten van aandacht 
• De raad maakt zich zorgen over de enorme studentengroei zonder bijbehorende hogere bekostiging. Er zijn 

financiële grenzen aan het huidige model waardoor een stijging van de student/staf ratio onontkoombaar 
lijkt. 

• De raad adviseert voor de invulling van WP vacatures het bestaande netwerk te betrekken en het 
wervingsproces in te korten. De raad vindt het van groot belang voor de toekomst van de TU/e ruimte te 
maken om talent binnen te halen en daarvoor de benodigde fondsen te creëren.  

• De raad maakt zich zorgen over de toename van personen die de universiteit vrijwillig verlaten en de 
pensioneringsgolf na 2020. Er moet aandacht worden besteed aan de begeleiding van jong talent en het 
bevorderen van soft skills. 

• De raad adviseert mogelijkheden na te gaan om nieuwe competentiegebieden te ontwikkelen. en geeft 
daarbij als voorbeeld Artificial Intelligence. De raad beveelt aan meer aandacht te geven aan grote 
datastructuren in technische toepassingen en in het bijzonder de mogelijkheden van de kunstmatige 
intelligentie. 

• De fasering van de renovatie van Gemini op dusdanige wijze inrichten, zodat maximale flexibiliteit wordt 
gewaarborgd en de TU/e in control blijft. 

• De raad hecht waarde aan het behalen van de ITK en wordt graag op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen op dit gebied. 

• De raad vindt het belangrijk dat docenten de Engelse taal goed beheersen en dat studenten worden 
gemonitord of zij de stof goed begrijpen. 
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1.3 Kengetallen 
 
Onderwijs en studenten 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Aantal ingeschreven studenten (1 okt.)1      

 bacheloropleiding (inclusief schakel) 5.591 6.108 6.644 7.116 7.588 

    waarvan schakelprogramma 570 494 475 383 409 

 masteropleiding 3.608 4.009 4.122 4.179 4.397 

      

Instroom eerstejaars      

 bacheloropleiding (instelling, 1 okt.)2 1.747 1.927 2.050 2.293 2.013 

 schakelprogramma (instelling, 1 okt.)2 407 355 339 331 336 

 masteropleiding (1 sept. - 31 aug.)3 2.0134 1.097 1.595 1.588 1.190 
 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Aantal diploma’s5      

 BSc (1 sept. - 31 aug.) 830 939 1.010 1.067 1.240 

 MSc (1 sept. - 31 aug.) 1.094 1.126 1.349 1.310 1.318 
 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal ontwerpers in opleiding 268 242 240 271 261 

Aantal ontwerpcertificaten 113 136 1296 1087 129 
 
Onderzoek en kennisvalorisatie 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal wetenschappelijke publicaties in 
Scopus (articles, reviews, conf. papers)8 

2.675 2.709 2.601 2.709  2.5909  

Aantal promoties 243 234 222 212  264 

      

                                                                        
 
 
1 Het aantal studenten dat op 1 oktober van het betreffende studiejaar staat ingeschreven met een hoofdopleiding aan de 
TU/e, als student of extraneus. De student wordt enkel bij één hoofdopleiding geteld. 
2 Het aantal studenten dat op 1 oktober van het betreffende studiejaar voor het eerst is ingeschreven aan de TU/e, als student 
of extraneus. De student wordt enkel bij één hoofdopleiding geteld. 
3 Het aantal studenten dat gedurende het studiejaar zich voor het eerst aanmeldt bij een masteropleiding, als student of 
extraneus. De student wordt enkel bij één hoofdopleiding geteld. Het laatst getoonde studiejaar betreft een tussenstand op 1 
oktober. 
4 Als gevolg van langstudeerboete hebben veel doorstroomstudenten zich vervroegd nog ingeschreven in een masteropleiding. 
5 Het aantal diploma's dat gedurende het studiejaar is afgegeven. 
6 Er heeft een correctie plaatsgevonden op het aantal ontwerpcertificaten in 2016. In het Jaarverslag van 2016 was hier 130 
opgenomen. Achteraf is gebleken dat een verschuiving heeft plaatsgevonden: 1 ontwerperscertificaat is uiteindelijk pas in 2017 
toegekend en uitgereikt. 
7 In verband met de verschuiving van een certificaat van 2016 naar 2017, zal voor de bekostiging van het aantal 
ontwerperscertificaten in 2017 niet 108 maar 107 worden doorgegeven. 
8 Er heeft een correctie plaatsgevonden op het aantal publicaties in 2014, 2015, 2016 en 2017. Ten tijden van de peildatum 
begin 2018 waren nog niet alle publicaties verwerkt in Scopus en het TU/e onderzoeksregistratiesysteem Pure. 
9 Ten tijden van de peildatum zijn mogelijk nog niet alle publicaties over het jaar 2018 verwerkt in Scopus en het TU/e 
onderzoeksregistratiesysteem Pure. Dit verklaart een afname in publicaties in het overzicht voor 2018. 
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 2014 2015 2016 2017 2018 

2e geldstroom (in miljoenen euro’s en  
als percentage van totale inkomsten) 

26,2 
8,2% 

25,9 
7,9% 

31,1 
9,1% 

28,9 
8,2% 

29,2 
7,6 

3e geldstroom (in miljoenen euro’s en  
als percentage van totale inkomsten) 

70,1 
21,9% 

69,8 
21,3% 

67,3 
19,7% 

70,3 
19,9% 

74,7 
19,6% 

      

Aantal start-ups en spin-offs 30 36 39 3810 28 

Aantal octrooiaanvragen op naam TU/e 23 20 22 18 47 

Aantal nieuwe licenties door TU/e 6 15 8 9 36 
 
Medewerkers 
(peildatum 31 december) 2014 2015 2016 2017 2018 

Personeelsomvang (fte) 2.851 2.857 2.947 3.034 3.025 

Aantal personeelsleden 3.145 3.145 3.239 3.350 3.340 

Verhouding WP/OBP 1,86 1,88 1,96 1,94 1,88 

      

Aantal voltijdhoogleraren 134 138 141 142 146 

Aantal deeltijdhoogleraren (bezoldigd) 40 40 39 46 40 

Aantal deeltijdhoogleraren (onbezoldigd) 79 80 82 84 98 

Aantal bijzondere hoogleraren 2 2 2 1 1 

Aantal universitair hoofddocenten 128 127 125 135 134 

Aantal universitair docenten 276 284 310 293 293 

      

Aantal promovendi (bezoldigd) 815 841 897 933 931 

Aantal promovendi (onbezoldigd) 465 526 546 601 633 
 
Financieel resultaat  
(per kalenderjaar; in miljoenen euro’s) 2014 2015 2016 2017 2018 

Rijksbijdrage 180,3 183,2 192,8 198,3 212,0 

Overige overheidsbijdrage 5,4 5,4 4,6 7,1 6,2 

College- en examengelden 19,6 23,3 26,5 28,2 28,9 

Werk in opdracht voor derden 96,3 95,7 98,4 99,2 103,9 

Overige baten 18,3 20,1 19,6 19,7 27,1 

Totaal baten 319,9 327,7 341,9 352,5 378,1 

      

Personele lasten 202,6 204,1 214,7 226,7 234,5 

Afschrijvingen 20,7 23,5 22,9 24,0 24,2 

Huisvestingslasten 22,1 24,6 22,9 18,4 29,0 

Overige lasten 69,0 63,7 69,0 72,5 74,5 

Totaal lasten 314,4 315,9 329,5 341,6 362,2 

      

Saldo baten en lasten 5,5 11,8 12,4 10,9 15,9 

                                                                        
 
 
10 Er heeft een correctie plaatsgevonden op het aantal start-ups en spin-offs in 2017. Per abuis is in het Jaarverslag 2017 een 
foutief aantal opgenomen. 
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(per kalenderjaar; in miljoenen euro’s) 2014 2015 2016 2017 2018 

Financiële baten en lasten -3,9 -4,2 -4,9 -4,5 -4,6 

Resultaat voor belastingen 1,6 7,6 7,5 6,4 11,3 

Belastingen - - 0,4 -0,6 -0,3 

Resultaat na belastingen 1,6 7,6 7,9 5,8 11,0 

Aandeel derden in resultaat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettoresultaat 1,6 7,6 7,9 5,8 11,0 
 
Financiële indicatoren 
(per kalenderjaar; in miljoenen euro’s) 2014 2015 2016 2017 2018 

Eigen vermogen 133,8 141,4 149,3 155,1 166,1 

Netto werkkapitaal11 -29,1 -19,5 -11,9 -45,8 -48,2 

Current ratio12 0,76 0,85 0,92 0,70 0,72 

Solvabiliteitsratio13 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
 

1.4 Rankings 
Keuzegids 
In de Keuzegids Universiteiten 2019 (Bachelors) scoort de TU/e minder dan voorgaande jaren. Dit lijkt een 
vertaling van de explosieve groeicijfers van studentenaantallen. Twee opleidingen krijgen het predicaat 
‘topopleiding’: Scheikundige Technologie en Technische Natuurkunde. 
De TU/e handhaaft haar prestaties in de masteropleidingen. Dat blijkt uit de Keuzegids Masters 2018. Net als in 
2017 komt de TU/e uit op een score van 63,5. Evenals vorig jaar krijgen vier opleidingen het predicaat 
‘topopleiding’: Chemical Engineering (80), Innovation Sciences (80), Medical Engineering (80) en Science and 
Technology of Nuclear Fusion (76). In de totale ranglijst van Nederlandse universiteiten blijft de TU/e het goed 
doen met een gedeelde derde positie. 
 

Elsevier 
In het onderzoek Beste studies 2018 zet Elsevier de TU/e op nummer één van de technische universiteiten. In het 
totaaloverzicht staat de TU/e tweede van de 13 Nederlandse universiteiten.  
 

Internationale rankings 
De TU/e wordt jaarlijks opgenomen in een groot aantal internationale rankings. Iedere ranking heeft zijn eigen 
methodologie ontwikkeld, waardoor beoordeeld wordt op verschillende gegevens en indicatoren. De verschillen 
in perspectief zorgen voor een variatie van posities van de TU/e binnen de rankings. Internationaal worden de 
Times Higher Education Ranking, QS en de ARWU-ranking als meest beeldbepalende ranking gezien. In de 
algemene rankings van QS heeft de TU/e haar positie afgelopen jaar opnieuw verbeterd, de TU/e is voor het eerst 
in de wereldwijde top 100 binnengekomen.  
 
Het profiel van de TU/e komt beter naar voren in de discipline specifieke rankings, dan in de algemene rankings. 
De TU/e behaalt op diverse rankings een top 50 of top 100 positie binnen specifieke vakgebieden. 
Traditiegetrouw scoort de TU/e goed in de CWTS Leiden Ranking, waar gerankt wordt op basis van 
wetenschappelijke publicaties in de database Web of Science. De TU/e is wereldwijd nummer 3 op het aandeel 
co-publicaties met de industrie. Europees behaalt de TU/e hierin opnieuw een 1e positie. 
 

                                                                        
 
 
11 Nettowerkkapitaal = vlottende activa - kortlopende schulden 
12 Current ratio = vlottende activa / kortlopende schulden 
13 Solvabiliteitsratio = eigen vermogen / totaal vermogen 
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Rankings 
 Nederland BeNeLux Europa World 

Leiden Ranking 2018 
Co-publicaties met de industrie 

1 1 1 3 

THE World University Rankings 2019 11 14 77 167 

 Engineering and Technology 2019 2 3 17 69 

 Computer Science 2019 3 4 22 74 

QS World University Rankings 2019 3 5 34 99 

 Engineering and Technology 2018 2 4 31 103 

 Architecture and Built Environment 2018 2 2 16 45 

 Chemical Engineering 2018 2 2* 11* 51-100* 

 Mechanical Engineering 2018 2 2* 14* 51-100* 

 Chemistry 2018 1* 1* 10* 51-100* 

 Statistics & Operational Research 2018 1* 2* 9* 51-100* 

Academic Ranking of World Universities 2018 11 17* 123* 301-400* 
* deze resultaten betreffen een gedeelde plek 
 

1.5 Missie en profiel 
Where people matter 
De Technische Universiteit Eindhoven is een gemeenschap van wetenschappers, ondersteunende medewerkers, 
studenten en partners. Mensen zijn het hart en ziel van de TU/e, dus is het van groot belang om de kenmerkende 
Eindhovense sfeer te behouden en een persoonlijke, gastvrije en levendige omgeving te creëren, die individuen 
en groepen in staat stelt om zowel professioneel als persoonlijk te groeien. Onze studenten zijn actief in studie- 
en sportverenigingen, tonen hun organisatorische en ondernemende vaardigheden en belichamen onze 
intrinsieke drang om samen te werken. 
 
Openheid is een basisattitude 
Openheid zit in ons DNA, want onze universiteit is gevestigd in een hightech industriële omgeving die haar succes 
dankt aan het delen van ideeën en samenwerking. Onze deuren staan altijd open, alle meningen worden 
gewaardeerd en iedereen - van eerstejaarsstudenten tot het College van Bestuur - werkt en leert samen in een 
collegiale sfeer. We verwelkomen mensen van alle achtergronden, hebben een open oog voor maatschappelijke 
en industriële ontwikkelingen en gaan actief op zoek naar nieuwe ideeën en nieuwe kansen. We delen onze 
onderzoeksresultaten, onze expertise en onze faciliteiten met partners die met ons samenwerken richting een 
betere wereld. 
 
Onderzoek en onderwijs zijn met elkaar verweven 
Ons kwalitatief hoogstaande onderzoek en onderwijs zijn sterk met elkaar verweven. Alle docenten doen ook 
onderzoek en onze studenten nemen deel aan lopende wetenschappelijke projecten. Studenten brengen frisse 
ideeën en perspectieven in om ons onderzoek vooruit te helpen en niemand is beter geschikt om studenten te 
enthousiasmeren voor een specifiek vakgebied dan een excellente onderzoeker. 
het verleggen van de grenzen op dat gebied. 
 
Uitwisseling van ideeën en mensen 
We hebben een grote staat van dienst in samenwerking met de industrie. Er is een continue en levendige 
uitwisseling van mensen tussen onze universiteit en onze partners in de industrie en de maatschappij. Veel 
studenten en medewerkers werken samen met onze partners en veel R&D professionals uit de industrie werken 
parttime aan de TU/e. 
 
Gedeelde passie 
Samen met onze partners gaan we de grote uitdagingen van de samenleving aan. We delen onze passie voor het 
verkennen en benutten van de manieren waarop technologie kan bijdragen aan een duurzamere wereld. We zijn 



 

17 

nieuwsgierig en enthousiast om te leren in onderzoek, onderwijs, het creëren van impact, het samenwerken met 
nieuwe partners en het organiseren van ons eigen werk. 
 
Bewezen wendbaarheid 
Met onze no-nonsense, resultaatgerichte, collaboratieve, open-minded en persoonlijke manier van werken 
hebben we de afgelopen decennia een grote impact kunnen creëren. Tegen 2030 zullen we onze bewezen 
wendbaarheid gebruiken om de grenzen van de wetenschap te verleggen, ingenieurs en onderzoekers voor de 
toekomst op te leiden en de maatschappij oplossingen te bieden voor de uitdagingen van vandaag en morgen. 
 

1.6 Ontwikkelingen en strategie 
In 2017 heeft de TU/e op basis van de midterm review van het Strategisch Plan 2020 de strategie voor de periode 
2017-2020 herijkt en van een update voorzien. De ambities voor de onderwerpen groei, excellentie, 
internationale impact, partnerships, people en financiële basis zijn neergelegd in het Instellingsplan 2017-2020. 
In september 2018 is TU/e Strategy 2030 opgeleverd en gepubliceerd. Vervolgens zijn de langetermijndoelen 
verder uitgewerkt. Deze zullen in 2019 worden beschreven in het Instellingsplan 2020-2025.  
 

1.7 Kwaliteitsafspraken 
In 2018 is een ‘Plan voor kwaliteitsafspraken 2019-2024’ vastgesteld. Dit plan omvat de afspraken van de 
Technische Universiteit Eindhoven met studenten, docenten en andere relevante belanghebbenden om de 
kwaliteit van het onderwijs blijvend te verhogen.  Deze zogenaamde ‘kwaliteitsafspraken’ worden op 
instellingsniveau gemaakt en dienen als basis voor de verdeling van de studievoorschotmiddelen. Deze middelen 
zijn vrijgekomen na afschaffing van de basisbeurs in 2015 en worden, volgens afspraak met studenten en 
docenten, besteed aan ‘zichtbare kwaliteitsverbetering’ van het onderwijs.  
 
In het ‘plan kwaliteitsafspraken TU/e’ wordt beschreven welke keuzes over de besteding van de 
studievoorschotmiddelen zijn gemaakt, in de context van strategie 2030 en de (nieuwe) onderwijsvisie en de 
historie en de context van de instelling. De voorgenomen bestedingen van de TU/e en de doelen die de TU/e met 
die bestedingen wil realiseren worden uitgewerkt, en welke voortgang in 2021 zal zijn geboekt met de 
verwezenlijking van de voornemens. Als laatste wordt het jaarlijks proces inzake inzet van de 
studievoorschotmiddelen geschetst en met name de betrokkenheid van de medezeggenschap daarin.   
 
De studievoorschotmiddelen die in 2018 zijn vrijgekomen heeft de TU/e geïnvesteerd in onderwijsverbeteringen  
gericht op alle studenten op het gebied van intensiever en kleinschalig onderwijs, verbetering van 
studentbegeleiding en –coaching, talentontwikkeling en onderwijsfaciliteiten en docentprofessionalisering. 
Bovenop het beschikbare budget voor studievoorschotmiddelen heeft de TU/e in 2018 nog eens 1,2 miljoen euro 
in Teaching Assistants geïnvesteerd ten behoeve van het versterken van hands-on onderwijs (intensiever, 
kleinschalig onderwijs) en de versnelling van de digitalisering van het onderwijs (passende en goede 
onderwijsfaciliteiten). In totaal is derhalve 4,1 miljoen euro specifiek gereserveerd voor verbetering van de 
kwaliteit van het onderwijs aan de TU/e. 
 
In een aparte bijlage “rapportage door Universiteitsraad” wordt door de medezeggenschap verslag gedaan van 
de bevindingen ten aanzien van de kwaliteitsafspraken in 2018. 
 

1.8 Studievoorschotmiddelen 
Vanaf 2018 komt er extra publiek geld beschikbaar voor de instellingen in het hoger onderwijs, vanwege de 
overgang van de basisbeurs naar het leenstelsel. Dit zijn de ‘studievoorschotmiddelen’, waarvan het grootste deel 
is bestemd voor kwaliteitsverbetering in het onderwijs. De studievoorschotmiddelen zijn ontvangen via de 
rijksbijdrage, de TU/e heeft 2,9 miljoen euro ontvangen. De middelen zijn in 2018 ingezet in overleg met de 
medezeggenschap en in de bestedingsrichtingen van de gemeenschappelijke agenda van LSVb, ISO, VH en VSNU.  
De TU/e heeft in 2018 additionele investeringen gedaan in onder andere hands-on onderwijs, community 
building, studentmentoren en de toename van blended learning en digitaal toetsen in het onderwijs. Ook is 
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geïnvesteerd in Teaching Assistants om de kleinschaligheid van het onderwijs te behouden en het versterken van 
hands-on onderwijs en de versnelling van de onderwijsinnovatie door inzet van ICT in het onderwijs  
Dit betreft specifieke investeringen in onderwijsverbetering en -innovatie, binnen de reguliere middelen vinden 
eveneens investeringen in kwaliteit van het onderwijs plaats. 
 
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de geplande investeringen 2018 en de realisatie hiervan: 
Studievoorschotmiddelen 
in miljoenen euro’s Budget 2018 Realisatie 2018 

Intensiever en kleinschalig onderwijs 1,2 1,5 

Meer en betere begeleiding van studenten 0,3 0,2 

Inzet op talentontwikkeling: binnen en buiten de studie 0,2 0,1 

Passende en goede onderwijsfaciliteiten 1,0 0,7 

Verdere professionalisering docenten 0,2 0,1 

Totaal14 2,9 2,7 
 
Bovenop het beschikbare budget voor studievoorschotmiddelen is 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld door de 
TU/e. In totaal was derhalve een budget van 4,1 miljoen euro beschikbaar. De realisatie valt lager uit. Dit wordt 
veroorzaakt doordat de onderliggende plannen zijn gebaseerd op het academisch jaar 2018-2019, hierdoor zal 
een deel van de bestedingen in 2019 plaatsvinden.  
Om deze plannen uit te kunnen voeren is een bestemmingsreserve gevormd ter grootte van het nog niet bestede 
budget van 1,4 miljoen euro. 
 
Vanwege de lange onduidelijkheid over de toekenning van de studievoorschotmiddelen en vertraging in de 
totstandkoming van het Regeerakkoord, is de betrokkenheid van studenten en docenten bij de besteding van de 
studievoorschotmiddelen voor 2018 enigszins in het gedrang gekomen. De Universiteitsraad heeft vervolgens 
nadrukkelijk de wens uitgesproken om in een vroegtijdig stadium betrokken te zijn bij de discussies over 
besteding van de studievoorschotmiddelen, om ervoor te zorgen dat de betrokkenheid van studenten en 
docenten voor de begrotingscyclus 2019 volledig gefaciliteerd wordt, conform de insteek van de Minister.  
 
Ten behoeve van een helder proces en duidelijke verantwoording over de besteding van de 
studievoorschotmiddelen vanaf 2018, is eind 2017 met de Universiteitsraad afgesproken dat zij bij de begroting 
2019 in een vroegtijdig stadium betrokken worden om te komen tot een gezamenlijk gedragen plan inzake de 
besteding van de studievoorschotmiddelen. 
 
De afspraken die zijn gemaakt met de medezeggenschap, gehoord de faculteitsraden en studieverenigingen, zijn 
vastgelegd in een ‘Plan kwaliteitsafspraken TU/e’ van 2019-2024. De TU/e heeft in dit plan een 
meerjarenbegroting opgenomen die zicht geeft op waaraan ze voornemens is de studievoorschotmiddelen te 
besteden.  
Bestuur en medezeggenschap hebben afgesproken om het onderstaande proces te volgen om te komen tot het 
plan voor de inzet van de studievoorschotmiddelen. Onderstaande gremia worden jaarlijks tijdig betrokken bij de 
besteding van de studievoorschotmiddelen en hebben daarmee de gelegenheid ideeën in te brengen. De TU/e 
kiest ervoor gezamenlijke afspraken te maken over de besteding van de studievoorschotmiddelen, om een zo 
groot mogelijke verbetering van de onderwijskwaliteit te bereiken.  
De facultaire gremia worden betrokken via de centrale gremia: 
• De facultaire medezeggenschap is betrokken via Universiteitsraad 
• De Universiteitsraad laat zich adviseren door de Joint Program Committee, die bestaat uit leden van de 

facultaire opleidingscommissies. 
 

                                                                        
 
 
14 Het totaal van de realisatie 2018 wijkt af van de som afzonderlijke bedragen in deze tabel door de gebruikte afrondingen. 
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De Universiteitsraad geeft voorafgaand aan de begroting instemming met de hoofdlijnen van de begroting. De 
plannen voor de inzet van de studievoorschotmiddelen worden jaarlijks, na instemming van de Universiteitsraad, 
ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. 
 

1.9 Gevoerd beleid en resultaten 
Het in 2018 gevoerde beleid werd bepaald door het Strategisch Plan TU/e 2020, het Instellingsplan 2017-2020 en 
de Bestuurlijke Agenda 2018, waarin de mijlpalen uit het strategisch projectenprogramma die het College van 
Bestuur in 2018 wilde bereiken, werden vastgesteld. Het College besprak de voortgang aan de hand van twee 
halfjaarlijkse rapportages met de decanen van faculteiten, de Universiteitsraad en de Raad van Toezicht. In dit 
jaarverslag wordt in de paragrafen ‘Profiel en beleid’ per aandachtsgebied – onderwijs en studenten, onderzoek 
en kennisvalorisatie, positionering en internationale impact, partnerships, en bedrijfsvoering – in detail verslag 
gedaan van de ultimo 2018 bereikte resultaten. 
 

1.10 Relatie met overheidsbeleid 
De TU/e is een publiekrechtelijke instelling waarop de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk 
Onderzoek (WHW) en het bestuursrecht van toepassing zijn. Het TU/e-beleid sluit nauw aan op de belangrijkste 
beleidsprioriteiten die de overheid voor het hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en technologische 
innovatie stelt. Vanuit haar rol als vooraanstaande kennis- en technologie-instelling levert de TU/e wezenlijke 
bijdragen aan het maatschappelijk debat over de technologische innovatie en toekomst van Nederland. De TU/e 
is lid van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). 
 

1.11 Relatie met het high tech ecosysteem Brainport 
De TU/e is één van de belangrijkste motoren achter de innovatie voor de Brainport regio, één van de drie 
Nederlandse mainports. De TU/e is nauw betrokken bij het versterken van dit innovatie-ecosysteem en acteert 
actief in de Stichting Brainport en in de dialoog met het Rijk. Meer dan éénderde van de afgestudeerden van de 
TU/e vindt hun eerste werkplek en carrière in de Brainport regio. De behoefte aan hoogopgeleide  ingenieurs is 
voortdurend hoog. Dat onderstreept het succes van high tech ecosysteem en de kwaliteit van onze studenten. De 
TU/e wil dan ook het aantal studenten op een langdurig hoog peil houden.  
De Brainport regio vraagt niet alleen om afgestudeerden, maar óók om kennis. Het aantal kennisprojecten met 
de industrie en het aantal deeltijdhoogleraren uit de Brainport regio laten zien dat de TU/e er voortdurend in 
slaagt om die kennisverbinding te genereren. Naast haar maatschappelijke profiel (op Energy, Health en Smart 
Mobility) investeert de TU/e daarom heel gericht in haar industriële profiel door middel van het High Tech 
Systems Center, het Data Science Center en het Institute for Photonic Integration. De TU/e is mede 
initiatiefnemer van de BrainportActieagenda, waarmee de regio in de komende jaren op essentiële 
voorzieningen, maatschappelijke en industrieel relevante thema’s zal inzetten zoals het aantrekken van talent en 
de ontwikkeling van kennis op de gebieden Energie, Gezondheidszorg en Mobiliteit. Dit zijn thema’s waarin de 
TU/e als kennispartij een belangrijke kennis en human capital basis neerzet, en waar een intensivering van groot 
belang is. In projecten uit de Brainport nationale actieagenda, zoals De Eindhoven Engine en het werven van 
talent, ontplooit de TU/e belangrijke initiatieven. 
 

1.12 Organisatie 
Het College van Bestuur bestuurt de TU/e. De TU/e bestaat uit negen faculteiten en elf diensten. De diensten 
ondersteunen het College van Bestuur en de faculteiten. De Raad van Toezicht (RvT) van de TU/e houdt toezicht 
op het bestuur en beheer van de gehele universiteit, zie bijlage 1 met het Organogram. 
De TU/e heeft de bacheloropleidingen ondergebracht in een Bachelor College en de masteropleidingen, de 
opleidingen tot technologische ontwerper en de promotietrajecten in een Graduate School. 
De Eindhoven School of Education (ESoE) is het expertisecentrum van de TU/e op het gebied van de professionele 
ontwikkeling van (aanstaande) docenten in het bèta- en techniekdomein. 
De TU/e kent drie Strategic Area’s (Energy, Health, Smart Mobility) die gedreven zijn door maatschappelijke 
uitdagingen. Verder heeft de TU/e ook multidisciplinaire onderzoeksgebieden ingericht die de key enabling 
technologieën onderzoeken en verder ontwikkelen. Wanneer het karakter met name industrieel en toegepast 
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van aard is, dan spreekt de TU/e van centers (Data Science Center Eindhoven (DSC/e), High Tech Systems Center 
(HTSC)) en wanneer het karakter fundamenteel wetenschappelijk van aard is, dan spreekt de TU/e van instituten 
(Institute for Complex Molecular systems (ICMS), Institute for Photonic Integration (IPI)). 
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1.13 Continuïteitsparagraaf 
 

Inleiding 
De continuïteitsparagraaf geeft inzicht in het voorgenomen beleid in de jaren volgend op het verslagjaar 2018 en 
de verwachte gevolgen daarvan voor de financiële positie van de TU/e. Daar de jaarrekening en het jaarverslag 
geconsolideerd worden opgesteld geldt dit ook voor de continuïteitsparagraaf. Hierbij wordt aangesloten op de 
meest recente geconsolideerde meerjarenraming.  
 
De continuïteitsparagraaf is opgebouwd uit twee delen. In deel A van de continuïteitsparagraaf wordt stil gestaan 
bij en zicht geboden op het verwachte exploitatieresultaat in de komende vijf jaren en de ontwikkeling van de 
vermogenspositie. In deel B van de continuïteitsparagraaf wordt aandacht geschonken aan de risico’s en 
onzekerheden waarvoor de TU/e zich de komende jaren geplaatst ziet en op welke wijze zij passende 
maatregelen treft om aan deze risico’s en onzekerheden het hoofd te bieden.  
In het licht daarvan wordt in deel B ook beschreven op welke wijze het interne risicobeheersingssysteem is 
ingericht en hoe dit in de praktijk functioneert. De rapportage van het toezichthoudend orgaan maakt ook deel 
uit van de voorgeschreven opzet van Deel B. In dit verslag is gekozen het Verslag Raad van Toezicht separaat op 
te nemen in het Bestuursverslag (paragraaf 1.2). 
 

A. Gegevensset 
Verwachting studentenaantallen en prestaties 
Voor de jaren 2019 tot en met 2023 wordt een verdere stijging voorzien van de studentenaantallen. De 
studentenaantallen zijn gebaseerd op de inschatting ten tijde van de door de RvT goedgekeurde geconsolideerde 
begroting in december 2018, hierbij wordt uitgegaan van een decentrale selectie voor een aantal 
bacheloropleidingen en een aanname van een lichte groei van internationale studenten. 
 
Ontwikkeling studentenaantallen en prestaties 
 
 Begroting 2019 Prognose 2020 Prognose 2021 Prognose 2022 Prognose 2023 

Bachelorstudenten15 7.580 7.682 7.705 7.694 7.694 

Masterstudenten 5.530 6.051 6.489 6.854 6.854 

Totaal aantal studenten 13.110 13.733 14.194 14.548 14.548 

      

Studiepunten 541.895 574.139 600.924 620.418 620.418 

Promoties 299 281 300 303 313 

Certificaten PDEng’s 111 117 120 121 121 
    
Verwachting personele bezetting  
In onderstaande tabel is de te verwachten ontwikkeling van de fte-aantallen weergegeven. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt volgens de binnen de sector gebruikelijke systematiek over de functiegroepen 
wetenschappelijk personeel (WP), ondersteunend personeel (OBP) en studentassistenten (SA). Deze systematiek 
is qua indeling afwijkend ten opzichte van het voorgeschreven format Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo), 
maar sluit aan bij de binnen de sector gebruikelijke systematiek. De fte-aantallen zijn gebaseerd op realisatie 
2018 en de inschatting ten tijde van de door de Raad van Toezicht goedgekeurde geconsolideerde begroting in 
december 2018 voor volgende jaren. 
 

                                                                        
 
 
15 Het aantal bachelorstudenten is inclusief schakelstudenten (500 per jaar). 



 

22 

Personele bezetting in gemiddelde FTE 

 
Realisatie 

2018 
Begroting 

2019 
Prognose 

2020 
Prognose 

2021 
Prognose 

2022 
Prognose 

2023 

Vast wetenschappelijk personeel  
559 609 687 710 727 727 

Tijdelijk wetenschappelijk 
personeel 

 
1.310 1.442 1.442 1.442 1.442 1.442 

Totaal WP 1.869 2.051 2.129 2.152 2.170 2.170 

       

OBP 1.401 1.416 1.424 1.429 1.434 1.434 

Totaal TU/e  3.270  3.467 3.553 3.581 3.604 3.604 
 

Geconsolideerde balans 
Meerjarenraming balans 2018-2023 
(in miljoenen euro’s) 
 

Realisatie 
2018 

Begroting 
2019 

Prognose 
2020 

Prognose 
2021 

Prognose 
2022 

Prognose 
2023 

Immateriële vaste activa 6,6 6,0 6,0 5,7 5,2 4,7 

Materiële vaste activa 330,5 353,5 356,4 353,2 341,6 345,6 

Financiële vaste activa 5,7 6,9 6,8 6,8 6,8 5,6 

Vaste activa 342,8 366,4 369,2 365,7 353,6 355,9 

       

Voorraden 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Vorderingen 65,9 57,5 57,1 57,1 58,5 59,7 

Liquide middelen 55,5 48,5 53,8 53,4 61,3 68,2 

Vlottende activa 121,7 106,2 111,1 110,7 120,0 128,2 

       

Totaal activa 464,5 472,4 480,3 476,4 473,6 484,0 

       

 Eigen vermogen 155,1 161,1 156,4 150,5 148,0 146,6 

 Resultaat 11,0 -5,1 -5,9 -2,6 -1,3 0,7 

Totaal eigen vermogen 166,1 156,0 150,5 148,0 146,6 147,3 

       

Voorzieningen 36,6 33,5 32,6 30,5 30,9 29,5 

Langlopende schulden 91,9 111,8 125,6 122,3 115,1 120,3 

Kort vreemd vermogen 169,9 171,2 171,6 175,7 181,0 187,0 

Totaal passiva 464,5 472,5 480,3 476,4 473,6 484,1 
 

Toelichting op de balans 
Investeringen en afschrijvingen 
Onderstaand overzicht toont de totale investeringen in ICT software, gebouwen en apparatuur & inventaris. De 
investeringen over de periode 2019 tot en met 2023 bedragen in totaal 171,5 miljoen euro. Vanaf 2020 is 
rekening gehouden met nieuwe structurele investeringen in ICT-projecten die leiden tot activering. 
 
Investeringen en afschrijvingen 
(in miljoenen euro’s) 
 

Realisatie 
2018 

Begroting 
2019 

Prognose 
2020 

Prognose 
2021 

Prognose 
2022 

Prognose 
2023 

Investeringen in software 2,2 0,7 1,4 1,4 1,4 1,4 
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(in miljoenen euro’s) 
 

Realisatie 
2018 

Begroting 
2019 

Prognose 
2020 

Prognose 
2021 

Prognose 
2022 

Prognose 
2023 

Investeringen in gebouwen 39,9 31,4 23,6 24,2 13,1 29,1 

Investeringen in apparatuur en 
inventaris 

6,9 9,7 11,0 5,6 9,1 8,3 

       

Afschrijvingen software 0,6 0,0 1,4 1,7 1,9 1,9 

Afschrijvingen gebouwen 20,3 24,7 24,4 25,0 25,5 25,2 

Afschrijvingen apparatuur en 
inventaris 

3,3 6,6 7,0 7,8 7,9 7,9 

       

Huisvestingslasten 
(excl. afschrijvingen) 

29,0 
 

24,6 22,9 23,9 25,1 24,5 

 
Langlopende leningen 
Door de (integrale) investeringen in het kader van Campus 2030 neemt het saldo liquide middelen gestaag af. 
Vanaf de eerste helft 2019 zal aanvullende financiering nodig zijn om over voldoende liquide middelen te 
beschikken om te voldoen aan de korte termijn verplichtingen (current ratio). In onderstaand overzicht is het 
verloop van de langlopende leningen zichtbaar.  
 
Langlopende leningen 
(in miljoenen euro’s) 
 

Realisatie 
2018  

Begroting 
2019 

Prognose 
2020 

Prognose 
2021 

Prognose 
2022 

Prognose 
2023 

Stand 1 januari schulden lang 87,55 87,55 105,05 118,80 115,55 108,30 

Opname / afname 0 18,75 16,00 1,50 -2,50 11,00 

Naar rentedragende schulden kort 1,25 1,25 2,25 4,75 4,75 5,75 

Stand 31 december rentedragende 
schulden lang 

88,80 105,05 118,80 115,55 108,30 113,55 

       

Stand 31 december rentedragende 
schulden kort 

1,25 1,25 2,25 4,75 4,75 5,75 

Stand 31 december rentedragende 
schulden totaal 

90,05 106,30 121,05 120,30 113,05 119,30 

 
Stuurratio’s 
In 2010 zijn door de Raad van Toezicht voor een viertal ratio’s normen vastgesteld. Jaarlijks wordt in de 
meerjarenbegroting de ontwikkeling van deze ratio’s gepubliceerd.  
Door de gestage daling van de liquide middelen in relatie tot de investeringen Campus 2030 is sturing op de 
liquiditeit voor de TU/e essentieel. Als gevolg hiervan is in 2017 een vijfde stuurratio toegevoegd namelijk de 
current ratio. Deze current ratio maakt zichtbaar in hoeverre een organisatie haar korte termijn verplichtingen 
kan betalen door de vlottende activa (bijvoorbeeld voorraden en debiteuren) om te zetten in geld. 
Ten opzichte van de realisatie 2015 is de bruto huisvestingsratio in de jaren 2016 en 2017 weer binnen de norm. 
In 2018 wordt de norm met name overschreden door een incidentele dotatie aan de asbestvoorziening. De 
(des)investeringen in relatie tot het Campus 2030 plan zorgen vervolgens voor een overschrijding van de bruto 
(2019/2022) en de netto huisvestingsratio (2020/2023). 
De overige ratio’s laten geen overschrijdingen zien. 
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Stuurratio’s 
(in miljoenen euro’s) 
 

Realisatie 
2018  

Begroting 
2019 

Prognose 
2020 

Prognose 
2021 

Prognose 
2022 

Prognose 
2023 

       

Solvabiliteit16 (%) 36,0% 33,0% 31,3% 31,1% 31,0% 30,4% 

Solvabiliteitsnorm (%) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

       

EBITDA17 40,1 31,7 34,6 39,5 41,1 42,5 

       

Debt Service Cover Ratio18 6,9 5,0 -4,9 4,1 3,0 34,0 

Debt Service Cover Ratio norm 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

       

Huisvestingsratio bruto19 (%) 14,1% 13,9% 13,7% 13,6% 13,6% 13,1% 

Huisvestingsratio bruto-norm (%) 14% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 

       

Huisvestingsratio netto20 (%) 10,2% 12,6% 12,4% 12,4% 12,5% 12,1% 

Huisvestingsratio netto-norm (%) 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 

       

Netto schuld 89 113 128 127 120 126 

Norm max. netto schuld21 175 175 175 175 175 175 

       

Current Ratio  0,72 0,62 0,65 0,63 0,66 0,69 

Norm Current Ratio22 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
 

Geconsolideerde staat van baten en lasten 
 
Meerjarenraming exploitatie 2018-2023 
(in miljoenen euro’s) 
 

Realisatie 
2018  

Begroting 
2019 

Prognose 
2020 

Prognose 
2021 

Prognose 
2022 

Prognose 
2023 

Rijksbijdrage 218,2 225,4 233,1 241,4 248,3 253,0 

Collegegelden 28,9 30,9 33,4 35,5 37,0 37,8 

Werk voor derden 103,9 102,2 101,8 102,8 106,1 109,1 

Overige baten 27,1 32,2 26,4 26,9 27,6 27,5 

Totale baten 378,1 390,7 394,7 406,6 419,0 427,4 

        

Personele lasten 234,5 255,2 258,3 263,5 272,3 277,8 

Afschrijvingen 24,2 31,3 33,1 34,8 35,6 35,4 

Huisvestingslasten (excl. 
afschrijvingen) 

29,0 24,6 22,9 23,9 25,1 24,5 

                                                                        
 
 
16 Solvabiliteit = eigen vermogen / totaal vermogen 
17 EBITDA = Resultaat voor belastingen, rente en afschrijvingen 
18 Debt Service Cover Ratio = EBITDA / (rente + aflossingsverplichtingen) 
19 Huisvestingsratio = huisvestingslasten inclusief rente en afschrijvingen / totale baten 
20 De netto huisvestingsnorm is voor 2013 en 2014 aangepast conform de in 2015 gehanteerde uitgangspunten. 
21 De Norm max. netto schuld is vastgesteld in Treasurystatuut. 
22 Vlottende activa / Kort vreemd vermogen 
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(in miljoenen euro’s) 
 

Realisatie 
2018  

Begroting 
2019 

Prognose 
2020 

Prognose 
2021 

Prognose 
2022 

Prognose 
2023 

Apparatuur en inventaris 14,4 19,8 20,0 20,0 20,0 20,3 

Materiaal gebonden lasten 15,6 16,4 16,5 16,5 16,5 16,7 

Diverse lasten 44,5 43,0 42,5 43,1 44,0 45,6 

Totale lasten 362,2 390,3 393,3 401,9 413,4 420,3 

        

Saldo baten en lasten 15,9 0,4 1,4 4,7 5,5 7,1 

Rentebaten en rentelasten -4,6 -5,1 -6,7 -6,4 -6,3 -6,5 

Exploitatieresultaat voor 
belastingen 

11,3 -4,7 -5,3 -1,7 -0,8 0,6 

       

Belastingen -0,3 -0,2 -0,2 -0,4 -0,3 -0,5 

       

Exploitatieresultaat na belastingen 11,0 -4,9 -5,5 -2,1 -1,1 0,1 

        

Inzet reserves 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Resultaat TU/e 11,0 -1,7 -5,5 -2,1 -1,1 0,1 
  

Toelichting 
De TU/e groeit ‘gecontroleerd’ door, mede dankzij de maatregelen die worden genomen om de groei van het 
aantal studenten te beheersen. Met name in de masteropleidingen gaat de groei nog enige jaren door. Dit 
betekent dat de universiteit tegen grenzen aanloopt in het onderwijs en onderzoek, de infrastructuur, het 
personeel en de financiën.  
In 2019 ligt de nadruk op de implementatie van de TU/e 2030-strategie, met een ambitieuze agenda om 
verandering teweeg te brengen. Tegelijkertijd zal de 'controlled growth'-strategie worden doorgezet. Dit 
betekent dat in 2019 de meerderheid van de studenten, die zich inschrijven aan de TU/e, via decentrale selectie 
een plaats aan de universiteit kan verkrijgen. Om de capaciteit van het onderwijs te vergroten is het aantrekken 
en aanwerven van onderzoekstalent onze hoogste prioriteit. TU/e wenst een hoog niveau van onderwijs en 
onderzoek te kunnen blijven garanderen, ook in tijden van groei. 
 
Een negatief begroot exploitatieresultaat wordt voorzien voor 2019, een belangrijk deel van het negatief begrote 
exploitatieresultaat komt voor rekening van investeringen gerelateerd aan de thema's uit de strategie 2030 en 
richt zich met name op werving, interdisciplinair onderzoek en digitale voorzieningen. 
 
Rijksbijdrage 
De rijksbijdrage is geraamd op basis van het verdeelmodel van het ministerie van OC&W, aangevuld met een 
inschatting van specifieke tijdelijke c.q. geoormerkte onderdelen in de rijksbijdrage. Hierbij is rekening gehouden 
met de meerjarige doorwerking van wijzigingen zoals door OC&W met Prinsjesdag bekend gemaakt en de 
ontwikkelingen in studentaantallen en promoties en certificaten. Op basis van deze inschatting wordt verwacht 
dat in de komende jaren de rijksbijdrage stijgt van 225,4 miljoen euro rijksbijdrage in 2019 naar 251,4 miljoen 
euro in 2023. Hierbij is reeds rekening gehouden met de te ontvangen studievoorschotmiddelen en de structurele 
loonprijsindexatie en referentieraming 2019, ondanks dat deze nog niet zijn toegevoegd aan het meerjarig 
macrokader van OCW. 
 
Collegegelden 
De collegegelden nemen toe vanwege een jaarlijkse groei in studentaantallen voor bachelor en masterstudenten 
van 30,5 miljoen euro in 2019 naar 36,9 miljoen euro in 2023.  
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Werk voor derden 
Voor wat betreft de omvang van de 2e en 3e geldstroom wordt een volumestijging voorzien van beide 1,0%. 
Daarnaast wordt in lijn met de toename van WP aanvullende 3e geldstroom opbrengsten gegenereerd, waarbij 
rekening gehouden is met een vertraging van 1 jaar. De dekkingsmarge 3e geldstroom is consistent gehouden 
met de gemiddelde gerealiseerde dekkingsmarge in de meerjarenbegroting 2018.  
 
Personele lasten 
De loonkosten zijn gebaseerd op de CAO 2018/2019 en de meest actuele percentages onder andere sociale lasten 
en pensioenen (2018/2019). In meerjarig perspectief is geen loonkostenstijging opgenomen. De loonkosten 
stijgen in volume zowel als gevolg van de verwachte toename in WP, als gevolg van de groei in studentaantallen 
en daarmee gepaard gaande toename van de 3e geldstroom. De verhouding WP/Studenten is in de jaren 2017-
2019 toegenomen tot 21,5. Richting 2023 is gerekend met een toename aan WP, waarmee de verhouding 
WP/Studenten 1 op 20 bedraagt. 
De stijging wordt gedeeltelijk teniet gedaan door de afloop van de Impuls Promovendi (vanaf 2018). Het aantal 
OBP is voor 2019-2023 in absolute FTE gelijk gehouden. In 2023 is rekening gehouden met een totale FTE omvang 
van ongeveer 3.600.  
 
Huisvestingslasten 
Medio 2017 is er een update gemaakt op het Campus 2020 plan. Dit aangepaste plan, het Campus 2030 plan, is in 
2018 formeel vastgesteld en een vervolg op het Campus 2020 plan (vanaf fase 4). Het geeft inzicht in het voor de 
TU/e financieel haalbare scenario van huisvestingsinvesteringen voor de periode 2018-2030.  
 
Financiële baten en lasten 
De financieringslasten stijgen ten opzichte van 2018. Naar verwachting zullen de ontwikkelingen in de netto 
kasstroom een besluit noodzakelijk maken om in de eerste helft van 2019 aanvullende (langlopende) financiering 
aan te trekken.  
Het resultaat deelnemingen (na belasting) is voor het jaar 2019 begroot op 1,9 miljoen euro met jaarlijkse groei 
tot 2,5 miljoen euro in 2023, waarbij geen rekening gehouden is met dividenduitkeringen vanuit de 
deelnemingen.  
 
Exploitatieresultaat en mutatie in reserve 
De TU/e kan in de periode 2015 tot en met 2018 jaarlijks maximaal 2,0 miljoen euro onttrekken aan het eigen 
vermogen van de TU/e ter financiering van de impulsregeling en de voorfinanciering van de groei van het 
onderwijs. In de periode 2015-2018 is het niet noodzakelijk geweest om algemene reserves in te zetten ter 
voorfinanciering van onderwijs doordat (incidentele) opbrengsten alle kosten dekken. 
 
In de jaren 2019 tot en met 2022 worden de reeds gevormde bestemmingsreserves ingezet om de doelstellingen 
vanuit de strategie 2030 te realiseren en tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. 
     

B. Overige rapportages 
 
Strategische ontwikkelingen 
De prioriteiten voor de komende strategieperiode (2019-2023) liggen bij de volgende punten.  
 
Research based learning 
De focus in het onderwijs ligt op het verbeteren van op onderzoek gebaseerd leren: een vorm van leren die direct 
gebaseerd is op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en competenties. Dit doel zullen we met twee 
projecten vormgeven: we gaan experimenteren met challenge-based learning en we zullen het onderwijs 
innoveren door digitalisering. Een aanzienlijk deel van de studievoorschotmiddelen zal worden gebruikt om in 
deze projecten te investeren. De kwaliteit van het onderwijs en de vermindering van de werkdruk van ons 
wetenschappelijk personeel zullen worden gestimuleerd door het stellen van limieten en door student-
assistenten en promovendi (teaching assistants) een onderwijstaak te geven.  
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Grensverleggend onderzoek 
In onderzoek zullen twee belangrijke ontwikkelingen worden gestimuleerd: cross-disciplinaire onderzoeksthema’s 
(CRT’s) en versterking van de ondersteuningsketen voor onderzoek. Voor de CRT’s creëren we zes 
interdisciplinaire onderzoeksthema’s met strategische zichtbaarheid, in het kader van het aantrekken van nieuw 
talent en het stimuleren van wetenschappelijke kwaliteit en break-through research. Binnen deze CRT’s zullen de 
maatschappelijke uitdagingen van onze strategische gebieden een plaats krijgen, evenals belangrijke 
onderzoeksthema’s zoals complexiteit, systeemdenken en de ontwikkeling van methodologieën. Gezamenlijk 
formuleren de faculteiten deze thema’s en creëren ze nieuwe functies voor onderzoekstalent. De recruitment 
krijgt een forse impuls door een specifieke en intensieve aanpak.  
 
Impact 
Als centrale speler in de innovatiehub Brainport heeft onze universiteit een grote impact in de industriële 
processen en in de maatschappij. We willen deze impact vergroten door onze samenwerking met het 
bedrijfsleven te versterken, via de Eindhoven Engine en via afzonderlijke Flagships.  
 
Universiteit in verbinding 
TU/e maakt deel uit van een breder regionaal, nationaal en internationaal onderwijs- en onderzoeksnetwerk. 
Hierin richten we ons specifiek op de alliantie Utrecht (UU & UMC Utrecht)-Eindhoven-Wageningen, de EuroTech 
Universities Alliance, Jheronimus  Academy of Data science (JADS) en onze samenwerking met Zhejiang. 
Internationaal talent is onmisbaar voor ons eigen onderzoek en het bedrijfsleven in de regio, en we willen de 
internationale oriëntatie van de universiteit versterken door ons te richten op de internationale dimensie bij 
onderwijs, onderzoek en onze gemeenschap. In 2019 gaan we een veelomvattende internationale strategie 
formuleren, die in 2020-2023 verder zal worden uitgerold. 
 
De strategie mogelijk maken 
Om de strategie mogelijk te maken, zullen we ons richten op onze hoogste prioriteit: talenten werven, en hen 
ruimte, tijd en autonomie bieden om les te geven en onderzoek te doen. Via de CRT-strategieën zullen 
toekomstige functies worden geformuleerd in een meerjarenperspectief. Begin 2019 zal er een plan voor 
geïntensiveerde werving worden afgerond, waarin speciale externe ondersteuning voor de wervingsactiviteiten is 
opgenomen.  
 
Onze ambities kunnen alleen worden waargemaakt wanneer we de werkdruk van zowel wetenschappelijk als 
ondersteunend personeel kunnen beheersen. Voor alle medewerkers bestaan er al verschillende activiteiten op 
institutioneel niveau die gericht zijn op de beheersing van de werkdruk. Het ontwikkelen van de vaardigheden 
van werknemers zal centraal staan bij het verbeteren van samenwerking, communicatie en persoonlijke 
effectiviteit.  
 
We streven ook naar verbetering van professionaliteit en samenwerking in de primaire processen van de 
universiteit en de ondersteunende diensten. Diversiteit en inclusie met betrekking tot gender en afstand tot de 
arbeidsmarkt (Quotumwet) zullen speciale aandacht krijgen. Trainingsprogramma’s voor leidinggevenden, meting 
van dienstenprestaties en dienstenketens zijn hierin nieuwe elementen. Op de campus van de TU/e zullen 
nieuwe renovatieprojecten worden uitgevoerd, en duurzame processen zullen er worden verbeterd. Financieel 
zal de nadruk liggen op diversificatie van middelen, waarbij het doel is om fondsenwerving te stimuleren. Met 
betrekking tot faciliteiten en infrastructuur zullen we onze digitale infrastructuur verbeteren ter ondersteuning 
van de digitalisering van onderwijs en onderzoek. Ten aanzien van de campus-, financierings- en 
digitaliseringsvoorzieningen zetten we onze inspanningen in de komende jaren voort. 
 

B1. Aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem 
De TU/e ziet risico’s niet als zaken die koste wat het kost vermeden moeten worden, maar ziet het omgaan met 
risico’s (risicomanagement) als een belangrijk onderdeel van het op een beheerste en weloverwogen manier van 
realiseren van doelen. 
 
De belangrijkste onderdelen (niet uitputtend) van de interne (risico)beheersing zijn: 
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Bestuurlijke risicobeheersing 
Het besturingsmodel van de TU/e is gericht op de beheersing van de risico’s voor de instelling en op het 
verschaffen van een redelijke (maar geen absolute) zekerheid over de doeltreffendheid, doelmatigheid en 
rechtmatigheid van de taakuitvoering. Het College van Bestuur onderkent dat zich altijd onvoorziene 
omstandigheden kunnen voordoen en dat er altijd risico’s resteren. Deze onderkenning is een belangrijk element 
in het (bestuurlijke) risicomanagement, dat is gericht op het reduceren, vermijden en verzekeren van risico’s 
maar ook op het aanvaarden van restrisico’s.  
 
Het uitgangspunt voor sturing van de TU/e is integraal management. Dit betekent dat elke beheerseenheid 
verantwoordelijk is voor de doelmatige en rechtmatige aanwending van de middelen die ter beschikking worden 
gesteld. Elke beheerseenheid is verantwoordelijk voor de naleving van wettelijke voorschriften en regelgeving die 
in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de daarvan afgeleide regelgeving 
zijn vastgelegd. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk op alle genoemde onderdelen.  
Het faculteitsbestuur respectievelijk directeur van de Dienst is verantwoordelijk voor het managen van risico’s in 
de reguliere bedrijfsvoering. Zij dient maatregelen te treffen zodat de eenheid toereikend wordt beheerd en 
bestuurd. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor de stafafdelingen, zoals Dienst Financiële en 
Economische Zaken en Dienst Algemene Zaken, om risico’s te signaleren en risico beperkende maatregelen te 
implementeren.  
 
De planning- en controlcyclus speelt een belangrijke rol als (risico)beheersinstrument voor het management en 
College van Bestuur. Het CvB heeft verder een geheel van procedures, richtlijnen, functiescheiding en interne 
controlemaatregelen geïmplementeerd om de organisatie te beheersen: 
• Bestuurs- en Beheersreglement, waarin de bevoegdheden van de beheersfunctionarissen, aangesteld door 

het CvB zijn vastgelegd; 
• Registratie van alle, door het CvB gemandateerde, verleende teken- en afhandelingsbevoegdheden per 

beheerseenheid; 
• Controle op naleving van de verleende mandaten en afhandelings- en tekenbevoegdheden door een 

afzonderlijk organisatieonderdeel van de TU/e. 
Tevens wordt door het CvB opvolging gegeven en vindt monitoring plaats van de door de externe accountant 
vermelde aandachtspunten in de management letter en het accountantsverslag. 
 
In dit kader wordt opgemerkt dat binnen de TU/e in toenemende mate sprake is van gedeelde 
verantwoordelijkheden via matrix(achtige) structuren. Bij de inrichting daarvan is de goede en controleerbare 
bestuurlijke governance een aandachtspunt. 
 
De directies van de deelnemingen leggen verantwoording af aan het CvB in haar hoedanigheid als 
aandeelhouder. Stafafdelingen, zoals Dienst Financiële en Economische Zaken adviseren het CvB in deze 
hoedanigheid om risico’s te signaleren en risico beperkende maatregelen te implementeren.  
 
P&C cyclus 
De instellingsbrede Planning & Control Cyclus (P&C-cyclus) ondersteunt de strategische planning voor de TU/e. 
De TU/e P&C- cyclus is een instrumentarium dat bestaat uit processen en producten, bestuurlijke dialoog en 
afspraken dat het bestuur en leidinggevenden van de TU/e (College van Bestuur, decanen en directeuren) in staat 
stelt om antwoorden te krijgen op de kernvragen: ‘Doen we de goede dingen?’ (strategie en planning) en ‘Doen 
we die dingen goed? (monitoring & evaluatie).  
De P&C-cyclus vormt hiermee het raamwerk dat het Bestuur en management in staat stelt doelen te formuleren, 
risico’s te identificeren, processen te monitoren en tijdig bij te sturen.  
Belangrijke elementen binnen de P&C-cyclus zijn:  
• Strategisch Plan 2030 van de TU/e, in dit plan staan de lange termijn doelstellingen van de TU/e op het gebied 

van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. Dit plan is, aangevuld met het Year Plan 2019 en de Strategic 
Agenda 2019, het uitgangspunt voor de planning & control cyclus; 

• Begrotingscyclus, bestaande uit een financiële (meerjaren)kaderstelling, intern verdeelmodel, 
begrotingsplannen per organisatieonderdeel inclusief toelichting en een instellingsbegroting; 
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• Het College van Bestuur keurt de begrotingsplannen van faculteiten en overige organisatieonderdelen goed. 
Hiermee wordt de instellingsbegroting inclusief toelichting opgesteld, die wordt goedgekeurd door de RvT. 
Hierbij heeft de Universiteitsraad adviesrecht; 

• Monitoring van de begroting middels een bottom-up gevoed stelsel van driemaandelijkse rapportage aan het 
College van Bestuur van de realisatie en prognose van de financiële resultaten, inclusief toelichting. Deze 
rapportage wordt eveneens geagendeerd in de vergadering van de RvT; 

• Stelsel van periodieke bilaterale overleggen tussen het College van Bestuur en de organisatieonderdelen, 
alsmede periodieke bestuurlijke overleggen tussen het College van Bestuur en de decanen gezamenlijk; 

• Meerjarige exploitatie, balans en kasstroomprognoses, gebaseerd op de verwachte realisatie en meerjarige 
investeringsagenda. De prognose wordt jaarlijks bijgesteld, aan de hand van de laatste financiële inzichten en 
ontwikkelingen; 

• Jaarlijkse getrapte Letter of Representation, waarin de leiding van elk organisatieonderdeel verklaart in te 
staan voor de volledigheid en juistheid van de informatie met betrekking tot relevante financiële 
beheersfeiten. 

 
Financiering en treasurymanagement 
Het financieringsbeleid binnen de TU/e is vastgelegd in het Financieringsstatuut 2016 en beperkt zich tot de 
publiekrechtelijke rechtspersoon TU/e. Het Financieringsstatuut sluit aan bij de algemene regeling ‘Beleggen, 
belenen en derivaten door instellingen voor onderwijs en onderzoek’, opgesteld door het Ministerie van OCW. 
Het bevat regels en normen met betrekking tot beleggen en belenen.  
 
Middelen van de TU/e worden slechts uitgezet of aangetrokken ten behoeve van de missie en de doelstelling van 
de organisatie en in overeenstemming met haar publiekrechtelijke taak. Tijdelijke overtollige liquiditeiten zijn op 
spaarrekeningen dan wel in deposito’s geplaatst bij banken met minimaal een A rating. Middelen worden 
risicomijdend en zo flexibel mogelijk uitgezet, met optimalisatie van de renteopbrengsten.  
Voor de langlopende leningen kent het Financieringsbeleid het match-uitgangspunt voor wat betreft de 
(economische)gebruiksduur. Dat wil zeggen dat lange termijn investeringen, met name vastgoed, worden 
gefinancierd met langlopende leningen, met minimaal renterisico gedurende de looptijd. Teneinde het 
renterisico van een aantal langlopende schulden af te dekken heeft de TU/e een renteswap afgesloten.  
 
Elk kwartaal rapporteert de treasuryfunctie aan het College van Bestuur met betrekking tot naleving van het 
financieringsstatuut. De rapportage bevat tenminste de volgende punten met toelichting over financiële gevolgen 
en risico’s: 
• positie van de financiële activa en passiva; 
• verwachte ontwikkeling in de financiële activa en passiva; 
• (dreigende) overschrijding van de bepalingen van het statuut; 
• kasstroomprognose voor een periode van 5 jaar. 
 
Eenmaal per jaar controleert Operational Audit de kwartaalrapportages en rapporteert aan het College van 
Bestuur over de naleving van het treasurystatuut. De externe accountant beoordeelt het rapport van Operational 
Audit per ultimo van het boekjaar en rapporteert de bevindingen samen met de bevindingen rond de 
jaarrekening aan het College van Bestuur en de RvT. In de jaarrekening worden de uitstaande beleggingen en 
leningen, de aangetrokken leningen en de afgesloten derivatenovereenkomsten verantwoord (paragraaf 5.5 en 
5.8) in lijn met de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016.  
 
Operational audit  
De TU/e beschikt over een interne auditafdeling. De onafhankelijke positie komt tot uitdrukking in een Audit 
Statuut waarin doel, functie, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en waarborgen ten behoeve van de 
onafhankelijkheid van de afdeling Operational Audit zijn vastgelegd. 
 
Audit Committee 
Het Audit Committee bereidt als commissie van de RvT de bespreking in de Raad voor van:  
• de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;  
• de naleving van de relevante wet- en regelgeving;  
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• de financiële informatieverschaffing door de universiteit en haar deelnemingen;  
• de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;  
• de financiering van de universiteit conform belegging- en financieringsstatuten;  
• de administratieve organisatie en de daaraan ten grondslag liggende informatiesystemen. 
 
 
B2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 
Daar waar in de voorgaande paragraaf ingegaan wordt op de aanwezigheid en werking van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem in het algemeen wordt in deze paragraaf ingegaan op een aantal specifiek 
voor de TU/e geldende risico’s en de wijze waarop deze beheerst worden. 
 

Strategische en operationele risico’s 
Algemeen 
Onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie zijn als wettelijke taken de primaire doelstellingen van de universiteit. 
De kwaliteit van onderwijs op peil houden en verbeteren is mede afhankelijk van het aanbod van voldoende 
excellent wetenschappelijk personeel.  
De aanhoudende groei van de studentenaantallen en de daarvoor noodzakelijke groei van het wetenschappelijk 
personeel stellen de TU/e voor de uitdaging om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te waarborgen. 
Belangrijke aandachtspunten zijn de voldoende tijdige onderwijsinzet bij de groeiende opleidingen, de hoge 
werkdruk van het wetenschappelijk personeel en de hiervoor noodzakelijke voorfinanciering van de groei van 
inzet van wetenschappelijke staf. Voorfinanciering betreft niet alleen van de onderwijsinzet, maar ook het op peil 
houden van de onderzoeksinzet met als doel het handhaven van de hoge internationale impact van het 
onderzoek aan de TU/e en het voorzien in onderzoeksmiddelen voor die disciplines waar de studentenaantallen 
groeien. Dit laatste om de samenhang in onderwijs en onderzoek te waarborgen. Aanhoudende groei brengt 
tevens de noodzaak van adequate laboratoria, werkplaatsen en onderwijsruimten met zich mee. Doordat de 
rijksbijdrage niet voldoende meegroeit met het aantal studenten, staat de financiering van het onderwijs en 
onderzoek niet alleen tijdens groei, maar ook met een structureel hogere studenteninstroom onder zware druk. 
 
De uitdaging voor de komende periode is het handhaven van de basisuitgangspunten van het onderwijs aan de 
TU/e, zoals kleinschaligheid en de onlosmakelijke verwevenheid van onderwijs en onderzoek en tegelijkertijd het 
behoud van de onderzoeksinzet en onderzoeksexcellentie en de bijbehorende faciliteiten. 
 
Risicobeheersing 
De TU/e zal een langetermijnstrategie voeren waarbij voor elke opleiding een bovengrens voor het aantal 
studenten wordt ingesteld en decentrale selectie wordt overwogen als deze bovengrens structureel wordt 
bereikt of overschreden. Hiermee wordt de groei van de aantallen studenten beperkt en gestabiliseerd, en 
fluctueert de staf (WP)-student ratio de komende jaren tussen 1 op 18 en 1 op 20. In 2017 is een pakket 
maatregelen voorbereid voor deze studies en deze is vanaf 2018 geïmplementeerd.  
 
Wijzigingen rijksbekostiging 
De bekostiging door het rijk staat onder druk en de rijksbijdrage per student neemt al jaren geleidelijk af. 
Wijzigingen vanuit de rijksbekosting worden gewoonlijk op een laat moment in het boekjaar gecommuniceerd, 
hierdoor is het moeilijk om in het jaar zelf nog beleid te voeren op de additionele middelen met als gevolg dat 
positieve resultaten gerealiseerd worden in het jaar.  
Snel groeiende instroom van studenten legt additionele druk op onderwijsgerelateerde kosten die voor de baat 
uit gaan, als gevolg van de T-2 financieringsystematiek. Deze aspecten leiden tot een onzekerheid in de 
beschikbare middelen en mogelijke scheefgroei hiervan ten opzichte van de groeiende studentenaantallen. De 
TU/e moet hier tijdig op anticiperen, In het regeerakkoord is afgesproken dat in deze kabinetsperiode de 
bekostigingssystematiek voor het hoger onderwijs wordt herzien, met daarbij specifieke aandacht voor 
technische opleidingen. De minister van OCW heeft een adviescommissie (de zgn. Commissie Van Rijn) benoemd 
die zich richt op een herziening van de huidige bekostigingssystematiek die nog deze kabinetsperiode in werking 
kan treden. Een eventuele wijziging in de bekostigingssystematiek dient oplossingen te bieden voor technische 
opleidingen en dus specifiek voor de TU/e. 
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Risicobeheersing rijksbekostiging 
Middelen voor onderwijs en onderzoek worden ook zoveel mogelijk beschermd door het realiseren van 
besparingen in de bedrijfsvoering, inkoop en inhuur van (duur) extern personeel, alsmede door optimalisaties in 
het onderwijs waar dat mogelijk is, zonder dat de kwaliteit wordt aangetast. Ook scenarioanalyses huisvesting en 
het stimuleren van ondernemerschap zijn te nemen maatregelen. In de Planning en Control cyclus wordt zoveel 
mogelijk geanticipeerd op toekomstige additionele middelen, zodat deze zo adequaat mogelijk worden besteed. 
Verder tracht de TU/e door middel van een actief public affairsbeleid zowel rechtstreeks als via de VSNU, invloed 
uit te oefenen op de voor de TU/e relevante besluitvorming met betrekking tot financiering van onderwijs en 
onderzoek. 
 
Financiering onderzoek 
De TU/e is een onderzoeksuniversiteit. Essentieel hierbij is dat de wetenschappelijke staf zowel onderwijs- als 
onderzoeksactiviteiten verricht. Onderzoek wordt in sterke mate door externe middelen gefinancierd, de 2e en 
3e geldstroom. De onderzoeksfinanciering staat in toenemende mate onder druk als gevolg van de toenemende 
concurrentie binnen Europa.  
Actueel bijkomend probleem is de matchingsproblematiek binnen de onderzoeksgelden. De relatieve stijging van 
de 2e en 3e geldstroom resulteert in een toenemende matchingbehoefte die vanuit de rijksbijdrage dient te 
worden gefinancierd, waardoor ‘vrij’ onderzoek sterk is beperkt. Tenslotte geldt dat de voorwaarden, waaronder 
2e en 3e geldstromen kunnen worden verkregen, complexer worden. Dit resulteert in een afrekenrisico voor de 
TU/e (zie ook paragraaf ‘Kredietrisico’). 
 
Risicobeheersing funding onderzoek 
In de afgelopen jaar heeft de TU/e uit eigen middelen zogenaamde ‘impulsgelden’ vrijgemaakt waarmee co-
financiering van onderzoek vanuit het bedrijfsleven gestimuleerd werd. Het initiatief om in 2017 en volgende 
jaren expliciet middelen vrij te maken voor onderwijsexcellentie heeft ook een positief effect op 
onderzoeksfinanciering. 
TU/e verwacht dat de 2e geldstroom de komende jaren licht stijgt en zet in op het vergroten van de 3e 
geldstroom door uitbreiding van het aantal wetenschappers en professionalisering van de ondersteuning. Via de 
ondersteuning wordt de effectiviteit c.q. succeskans gestimuleerd. Met betrekking tot de 4e geldstroom zijn 
activiteiten in gang gezet die – op de lange termijn – tot meer financiering voor concrete en aansprekende 
projecten moeten leiden.  
 
Werving wetenschappelijk personeel 
De TU/e verwacht de komende 5 jaren jaarlijks minimaal 60 extra wetenschappelijk medewerkers te moeten 
werven. Deze aantallen te werven medewerkers vragen om een proactieve houding in de zoektocht naar talent 
en een structuur waarbinnen afstemming tussen alle betrokken partijen plaatsvindt over tijdigheid en een juiste 
match tussen vraag en aanbod.  
 
Risicobeheersing Werving wetenschappelijk personeel 
In 2018 zijn de activiteiten die geformuleerd zijn door de Taskforce Recruitment WP verder vormgegeven. Eerste 
ervaringen met proactieve scouting zijn opgedaan en employer branding voor WP is verder ontwikkeld. In het 
kader van het Dual Career probleem wordt een programma ontwikkeld met Expat Spouse Initiative waarbij 
partners van kandidaten een career briefing en roadmap aangeboden krijgen tijdens de selectiefase met de 
kandidaat. Tevens is het strategisch recruitment plan Drivers of Change geïnitieerd, waarbij recruitment 
activiteiten nauw verbonden zijn aan Strategie 2030. Om capaciteit in de uitvoering te kunnen waarborgen, 
wordt een tijdelijke projectorganisatie voor Talent Acquisition opgezet. 
 
Ontwikkelingen IT 
Het belang van IT voor de bedrijfsvoering en het primaire proces is de laatste jaren toegenomen en zal nog steeds 
verder toe nemen voor de TU/e. Het zetten van stappen naar de ‘digitale universiteit’ is één van de ambities zoals 
benoemd in de TU/e expedition 2030. Op basis hiervan is een informatiestrategie 2030 ontwikkeld, waarin per 
domein relevante ontwikkelingen worden geschetst. Met de hogere investeringen in voorzieningen ten behoeve 
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van Informatievoorziening (IV) en ICT zijn afbreuk- en imagorisico’s groter dan vroeger evenals de financiële 
risico’s.   
 
De laatste jaren wordt, o.a. ten gevolge van keuzes binnen de ICT Governance, gekozen voor het inzetten van 
derden en Cloud-producten als invulling van benodigde dienstverlening. Aanbieders van software en diensten 
leggen ook de nadruk op en ontwikkelen verder met hun Cloudproducten. Voor de universiteit geldt dat er goed 
gekeken moet worden naar de effecten op de langere termijn en de kosten en baten. Deze ontwikkeling noopt 
het versterken en verder invullen van een regierol in de aansturing van deze partijen 
 
Risicobeheersing IT 
Ten aanzien van de huidige ontwikkelingen is de inschatting dat de huidige inrichting afdoende is om de 
genoemde verhoogde risico’s te beheersen. Op het vlak van regievoering zal de regierol verder versterkt worden 
en wordt extra aandacht geschonken aan de nog lopende Cloud ontwikkelingen in de markt.  
 
Huisvesting 
De meerjarenplanning “Campus 2020” is in 2018 vervangen door het programma “Campus 2030”. Dit omvat 
omvangrijke verbouw- en nieuwbouwplannen die additionele huisvestings- en financieringslasten met zich mee 
brengen. In het programma “Campus 2030” worden de projecten nog integraler benaderd dan voorheen en 
worden bijvoorbeeld ook de bij een project horende kosten van meubilair, Audio Visule (AV) middelen en vaste 
ICT-apparatuur meegenomen. In de vastgoedstrategie is ook de governance opgenomen waarin 
verantwoordelijkheden in het kader van vastgoedontwikkelingen zijn vastgelegd. 
De afgelopen jaren zijn in het kader van Campus 2020 de Groene Loper en de gebouwen MetaForum en Flux 
gerealiseerd en recent is het gerenoveerde gebouw Atlas opgeleverd (het voormalige Hoofdgebouw). 
 
Aan de realisatie en financiering van deze huisvestingsplannen zijn aanzienlijke risico’s verbonden die 
kunnen leiden tot het overschrijden van budgetten, uitloop van de planning, het niet behalen van de 
gewenste kwaliteit en/of imagoverlies. Daarnaast moet het aantal studenten en afgestudeerden de 
komende jaren overeenkomstig de verwachtingen evolueren om de investeringen te kunnen dragen. 
 
In een aantal gebouwen van TU/e is tijdens de bouw in de jaren 60 en 70 gebruik gemaakt van 
asbesthoudende materialen. Verder is er bij twee gebouwen (Athene en Cyclotron) sprake van 
radioactieve verontreiniging. Deze erfenis uit het verleden is niet altijd even gemakkelijk te managen. 
 
Risicobeheersing huisvesting TU/e algemeen 
De uitvoering van de investeringsplannen wordt gestuurd door een stuurgroep met daarin de vicevoorzitter van 
het College van Bestuur, één decaan, een directeur bedrijfsvoering van faculteiten, de directeuren van Dienst 
Huisvesting, Dienst Financiële en Economische Zaken, Information Management and Services, Dienst Interne 
Zaken en twee inhoudelijke hoogleraren (Bouwkunde en Duurzaamheid). 
Plannen worden niet eerder in uitvoering genomen dan nadat de bedragen gemoeid met de uitvoering 
getoetst zijn op haalbaarheid en inpasbaarheid binnen de totale projectraming. Dat geldt voor iedere 
fase: initiatief en definitiefase, ontwerpfase (de goedkeuring van het ontwerp incl. budget), de 
aanbesteding (het opdracht geven aan aannemers), en de realisatie en nazorg fase (het periodiek volgen van de 
realisatie en het volgen van de financiële afwikkeling). 
 
Voor de bewaking (cash flow en projectvoortgang) wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde baseline, een 
financieel meerjarenoverzicht waarin alle vastgoedinvesteringen zijn opgenomen, ingedeeld naar jaar en lopend 
van 2017 t/m 2030. In dit overzicht worden zowel de begrote bedragen als de (verwachte) realisatie vermeld. 
Ongeveer om de vier weken wordt de (verwachte) realisatie van de baseline bijgewerkt. Eén keer per kwartaal 
wordt de voortgang van de vastgoedinvesteringen middels de voortgangsrapportage Vastgoedstrategie Campus 
2030 aan de stuurgroep gerapporteerd. 
Wijzigingen worden gepresenteerd aan de stuurgroep en pas na fiat in het overzicht opgenomen, 
waarbij de eventueel noodzakelijke compenserende maatregelen ook direct gefiatteerd worden. Zo 
wordt bewaakt dat de TU/e binnen de toegewezen financiële ruimte blijft opereren. Periodieke toetsing 
met de balansverhoudingen vormt het sluitstuk. Daarnaast wordt in de besluitvorming meegenomen de 



 

33 

impact van de investeringsplannen op de huisvestingsratio van de TU/e. De uitvoering van de 
huisvestingsplannen dienen te passen binnen de door de RvT vastgestelde huisvestingsratio. De 
stuurgroep heeft geconstateerd dat de huisvestingsratio op macro niveau voldoende functioneert, maar 
minder goed werkt bij incidentele investeringsbeslissingen. In de komende periode wordt het gebruik 
van de huidige huisvestingsratio heroverwogen. 
 
Risicobeheersing bij individuele huisvestingsprojecten 
Alle huisvestingsprojecten van enige omvang worden door middel van de Risman methode opgevolgd. 
Multidisciplinair komen hierbij in principe alle risico-aspecten van een project aan bod, bijvoorbeeld ook 
omgevingsrisico’s. De risico analyse wordt bij de afronding van het ontwerp integraal opgesteld en bij de 
start van de realisatie opnieuw gemaakt met de uitvoerende partijen. 
 
Tijdens de realisatie van een project wordt continu gestuurd op de aspecten Tijd, Informatie, Kwaliteit, 
Geld, Organisatie en Risico. Hierbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan het verloop van de post 
onvoorzien. 
 
Het aantrekken van de (bouw)markt (2017-2018) leidt tot hogere aanbestedingsprijzen en ook tot risico’s in de 
planning van de uitvoering. Dit noopt tot extra aandacht voor het programma van eisen dat binnen de kaders van 
het financieel haalbare gerealiseerd kan worden. 
 
Risicobeheersing Asbest en radioactiviteit 
De aanwezigheid van asbest en radioactiviteit is goed in beeld en stelt momenteel geen probleem voor 
de gezondheid. Beide worden opgeruimd naar aanleiding van bijvoorbeeld sloop of renovatie van een pand of 
wanneer dat door werkzaamheden noodzakelijk is. De inschatting van de werkelijke 
hoeveelheid/vervuilingsgraad en de daarmee samenhangende kosten is evenwel veelal pas mogelijk door 
uitgebreid gespecialiseerd onderzoek, dat meestal enkel bij leegstand uitgevoerd kan worden. Op basis van 
visueel en ander onderzoek is wel een redelijke inschatting van de te maken opruimingskosten te maken. Bij 
besluitvorming worden de lasten voorzien.   
 
Integriteit en Compliance 
Op tal van terreinen wordt wet- en regelgeving geleidelijk verder aangescherpt.  
Ook aan wetenschappelijke en bestuurlijke integriteit worden vanuit de samenleving hogere eisen gesteld. 
Verder zijn er integriteitsaspecten verbonden aan vastgoed- en campusontwikkeling waarmee de TU/e te maken 
heeft. Verantwoordelijkheden voor uitvoering van beleid en voor beheer zijn binnen de TU/e veelal sterk 
gedecentraliseerd naar de faculteiten en diensten. Hierdoor ontstaat een risico dat op sommige plaatsen binnen 
de organisatie kennis over wet- en regelgeving, integriteitscodes en het bewaken van de handhaving daarvan 
tekort schiet, waardoor de kans ontstaat dat ongewild wet- en regelgeving, en integriteitsstandaarden niet 
volledig in acht genomen wordt.  
Als gevolg van recente wet- en regelgeving en toekomstige ontwikkelingen neemt het fiscaal risicoprofiel van 
TU/e en haar deelnemingen toe.  
 
Risicobeheersing Integriteit en Compliance 
Met betrekking tot wetenschappelijke integriteit hanteert de TU/e een stringent beleid (Regeling 
wetenschappelijk beleid), waarin geen enkele concessie ten aanzien van wetenschappelijke en publicitaire zorg 
wordt toegestaan. De VSNU gedragscode wordt aan nieuwe promovendi voor ondertekening voorgelegd.  
 
Met betrekking tot beheersing van integriteitsrisico’s op het gebied van vastgoed (aanbestedingen, integriteit van 
partners e.d.) geldt dat partijen die werken aan de uitvoering van campusprojecten, worden geselecteerd. In de 
selectiecriteria is sprake van toetsing op integriteit, soliditeit, continuïteit, goed werkgeverschap en 
duurzaamheid; te goeder naam en faam bekendstaande partijen. Daartoe heeft de TU/E de code MVO 
Duurzaamheid en de Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap in de bouw (de TU/e is lid van het 
opdrachtgeversforum) ondertekend. Dit is opgenomen in de inkoopvoorwaarden van de TU/e. Deze gedragslijn 
wordt ook toegepast bij de keuze van partijen met wie in vastgoed wordt samengewerkt. 
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Samenwerkingsovereenkomsten worden vooraf voorgelegd aan de RvT. Met betrekking tot overige risico’s ten 
aanzien van compliance zijn er maatregelen genomen in de vorm van verscherpte procedures (en intern 
toezicht), op het gebied van rechtmatigheid van aanbestedingen, inhuur van extern personeel en handhaving van 
de Wet Normering Topinkomens (WNT).  
Binnen de dienst Financiën en Economische zaken zijn specialisten aangesteld met als aandachtsgebieden 
fiscaliteit en compliance. 
 
In het kader van de zogenaamde ‘spendanalyse’ analyseert de afdeling Inkoop van de TU/e overeenkomstig de 
aanbestedingswet-en regelgeving de naleving van de Europese aanbestedingswetgeving. 
 
Informatiebeveiliging & privacy 
De TU/e is een open organisatie met een groot aantal verschillende interne en externe betrokkenen. De sterke 
informatie- en ICT-afhankelijkheid binnen de reguliere processen (onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering) als 
gevolg van vergaande digitalisering, de eisen vanuit samenwerkingsverbanden, de voortdurende cyberdreigingen 
en toenemende privacy verplichting en met boetedreiging vanuit de Europese privacy verordening vereisen 
passende risicobeheersing. 
 
Risicobeheersing Informatiebeveiliging & privacy 
De TU/e beschikt over een vastgesteld informatiebeveiligings- en privacybeleid en een 
informatiebeveiligingsorganisatie onder coördinatie van de Chief Information Security Officer. De 
beveiligingsorganisatie draagt zorg voor gegevensclassificatie en het treffen van passende technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen binnen en buiten de organisatie (externe dienstverleners via 
contractuele afspraken). Onder coördinatie van de stuurgroep privacy heeft in 2018 de implementatie van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming plaatsgevonden en heeft het College in 2018 de Functionaris voor 
de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Naast zelfevaluaties en benchmarks, zoals de landelijke benchmark via 
SURF, vindt toezicht plaats door aangestelde FG, de externe accountant en laat de universiteit op ad hoc basis 
gespecialiseerde partijen onafhankelijke audits en reviews uitvoeren. 
 
De universiteit heeft er voor gekozen in oktober 2018 op het meest intensieve niveau deel te nemen aan de 
landelijke door SURF georganiseerde oefening op gebied van cybercrisis (OZON 2018). Daarbij is de cyber 
weerbaarheid van de universiteit geoefend. Naast leerpunten op gebied van het proces van crisismanagement 
zijn ook enkele leerpunten gekomen op technisch gebied. De leerpunten zijn vertaald naar verbeteracties en deze 
worden in 2019 gerealiseerd.  
 
De universiteit heeft in 2017 een Governanceboard Integrale Veiligheid geformeerd. Voor deze Board is 
informatiebeveiliging één van de hoofdthema’s. Door de nadrukkelijke aandacht voor veiligheid in de volle 
omvang, wordt bereikt dat risico’s rondom informatiebeveiliging en privacy in de context van het volledige 
risicoprofiel van de universiteit beoordeeld en behandeld worden. 
 
Arbo, Milieu, Veiligheid & Stralingsbescherming 
Binnen de TU/e wordt onderwijs gegeven en onderzoek uitgevoerd waarbij gewerkt wordt met gevaarlijke 
stoffen en materialen. Binnen de TU/e wordt ernaar gestreefd zo veilig mogelijk te werken. 
Dit met het doel om schade en letsel te voorkomen. 
Het afgelopen jaar heeft het College van Bestuur besloten het huidige TU/e veiligheidsbeleid te ontwikkelen tot 
een proactief en integraal veiligheidsbeleid dat aansluit op de huidige risico’s en anticipeert op toekomstige 
ontwikkelingen. Het College van Bestuur heeft besloten per 1 april 2018 de naam van de ‘Governance Board 
Safety, Health and Environment’ te wijzigen in ‘Governance Board Integrale Veiligheid’. Deze Governance Board is 
ingesteld om integraal sturen op veiligheid mogelijk te maken. Startpunt hierbij is het laten opstellen van een 
integrale risicobeoordeling met een breed perspectief om zicht te houden en te krijgen op bekende en 
onbekende risico’s en dreigingen. Deze risicobeoordeling biedt een inventarisatie van de belangrijkste, nieuwe en 
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bestaande veiligheidsrisico’s en mogelijke beheersmaatregelen, specifiek toegesneden op de unieke kenmerken 
van de TU/e. 
 
Risicobeheersing 
De TU/e beschikt over een Arbo-, Milieu- & Veiligheidsorganisatie, bestaande uit een centrale organisatie van 
professionals die werkzaam zijn bij faculteiten. Deze professionals zijn het eerste aanspreekpunt en zorgen voor 
de dagelijkse ondersteuning bij het uitvoeren van het Arbo-, Milieu- en Veiligheidsbeleid. Indien noodzakelijk 
worden maatregelen getroffen om de risico’s voor mens, dier en omgeving zo klein mogelijk te laten zijn. Hierbij 
is specifiek aandacht voor radioactief materiaal. 
 
Reputatie schade/financiële risico’s inzake penvoerderschappen 
Samenwerking op nationaal en internationaal niveau en in verband met andere universiteiten en bedrijven leiden 
voor TU/e tot het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden. Het aangaan van samenwerkingsverbanden 
leidt tot diverse (financiële) risico’s, waaronder het risico op imagoschade. Daarnaast is TU/e gebonden aan wet- 
en regelgeving (onder meer handreiking publiek-privaat en notitie helderheid). Samenwerkingsverbanden met 
partners vallen vaak buiten de reguliere rapportagestructuur en governance. Hierdoor bestaat het risico dat 
onvoldoende zicht is op de inrichting, geldstromen, afspraken, rechtmatigheid/fiscaliteit en continuïteit van de 
samenwerkingsverbanden. 
 
Risicobeheersing penvoerderschappen 
Tijdens de contractvorming is aandacht voor het inrichten van een goede governance structuur ten aanzien van 
de samenwerkingsverbanden doordat ondersteunende juridische en financiële diensten binnen de TU/e vanuit 
de specifieke expertise in staat gesteld worden hieraan ondersteuning te bieden.  
 
Indien sprake is van overwegend private activiteiten worden deze gepositioneerd binnen de private holding en 
deelnemingenstructuur opdat geen risico’s gelopen worden door de publieke TU/e organisatie. 
 

Financiële risico’s  
Financieringsrisico 
Voor de financiering van het bestaande vastgoed en de lopende investeringen in het vastgoed zijn 
arrangementen overeengekomen met de Rabobank en met de Bank Nederlandse Gemeenten. In deze beide 
arrangementen is voor de basisrente langdurige zekerheid verkregen. Daarbij is de liquiditeitsopslag voor 3 jaar 
overeengekomen. Met de toekomstige financieringsbehoefte wordt de liquiditeitsopslag jaarlijks verlengd.  
Per 31 december 2018 heeft de TU/e een aantal leningen met een totaal bedrag van 87,5 miljoen euro met een 
gemiddelde resterende looptijd van 17,4 jaar. 
Voor de going-concern activiteiten is een rekening-courant faciliteit met de Rabobank overeengekomen tot een 
maximum van 13 miljoen euro. 
 
Risicobeheersing 
Teneinde de renterisico’s van de langlopende schulden bij de Rabobank af te dekken is een renteswap afgesloten. 
Deze door de TU/e afgesloten renteswap voldoet aan de regeling ‘Beleggen, belenen en derivaten door 
instellingen voor onderwijs en onderzoek’. Door deze renteswap heeft de TU/e zich verzekerd van een vast 
rentepercentage voor de gehele looptijd van de lening. Hiermee wordt rentezekerheid verkregen voor de 
volledige looptijd van de lening afgezien van mogelijke liquiditeitsopslagen. Jaarlijks wordt het verschil getoond 
tussen het vaste renteniveau in de swap en de variabele rente die wordt vergoed op de ontvangen lening. De 
renteswap resulteert in een waarde afhankelijk van de huidige variabele rente. De reële waarde van de 
renteswap is volgens de kostprijshedge-accountingmethode niet direct in de jaarrekening verwerkt. De 
genoemde actuele waarde van de renteswap heeft een informatieve waarde en wordt toegelicht in de 
jaarrekening. 
In de overeenkomst zijn een aantal financiële convenants opgenomen. Periodiek wordt getoetst of voldaan wordt 
aan de financiële convenants (solvabiliteitsratio en debt service coverage ratio) behorende bij het 
financieringsarrangement van de Rabobank.  
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Periodiek wordt de benutting en hoogte van de rekening-courant faciliteit van de Rabobank geëvalueerd in 
relatie tot de meerjaren kasstroomprognose. 
 
Kredietrisico 
De baten van de TU/e zijn in hoofdzaak afkomstig van de overheid, dan wel overheidsgerelateerde organisaties 
waardoor het kredietrisico van de TU/e beperkt is. Wel is er een lichte toename van het kredietrisico bij 
subsidieprojecten waarbij een privaat bedrijf optreedt als penvoerder en nalatig is bij het doorstorten van de 
voor de TU/e bestemde subsidiegelden.  
 
Risicobeheersing 
Zie ‘Reputatie schade/financiële risico’s inzake penvoerderschappen’.  
 
Valutarisico 
Gezien de geringe omvang van transacties in buitenlandse valuta is het valuta risico van de TU/e zeer beperkt. 
 
Risicobeheersing 
Er bestaat de verplichting, volgend uit het Financieringsstatuut, om transacties groter dan een waarde van 0,1 
miljoen euro af te dekken.  
 
 
B3. Rapportage toezichthoudend orgaan 
De rapportage van het toezichthoudend orgaan bij de TU/e maakt qua voorgeschreven opzet ook deel uit van de 
continuïteitsparagraaf. In dit verslag is er voor gekozen deze RvT-rapportage op te nemen in het Bestuursverslag. 
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2.1 Profiel en beleid 
 

Bachelor College 
De TU/e heeft haar bachelor onderwijs gebundeld in het TU/e Bachelor College. Deze driejarige bachelor 
opleidingen (BSc) bestaan uit majorvakken (vakken van de gekozen discipline), basisvakken, vrije keuzeruimte en 
een keuze uit ‘USE-leerlijnen’ (User, Society, Enterprise). Vanaf september 2017 zijn Software Science en Web 
Science samengebracht in de opleiding Computer Science & Engineering. In bijlage 5 worden alle bachelor 
opleidingen genoemd. 
 
Stabiliseren groei met aandacht voor differentiatie 
Voor vier opleidingen is decentrale selectie gehanteerd voor de instroom 2018-2019. Voor deze opleidingen is de 
instroom op of onder het beoogde maximum gebleven. Er is flankerend onderzoek gedaan naar mogelijke 
effecten van decentrale selectie op de diversiteit van de instroom. Met 2013 nieuwe bachelor studenten in 
september 2018 is de instroom gedaald met 12% t.o.v. 2017. Voor bachelor opleidingen die in september 2018 
boven hun instroomlimiet uitkwamen, is decentrale selectie per 2019-2020 voorbereid. Het aandeel meisjes is 
van 27% in 2017 gestegen naar 28% in 2018. Het aandeel internationale studenten is van 13% in 2017 gestegen 
naar 16% in 2018. 
 
Challenge-Based Learning (CBL) 
Op basis van de Strategie 2030 is in 2018 een eerste concept geschreven van een uitgebreidere visie voor TU/e 
onderwijs in 2030. Challenge-Based Learning, een van de pijlers van onderwijs 2030, is hierin nader uitgewerkt. 
Opleidingsdirecteuren hebben voor hun eigen opleiding een pilot gepresenteerd. Deze pilots zijn bedoeld om 
ervaring op te doen met (elementen van) CBL. Daarnaast is er vanuit Innovation Space een aanvraag voor een 
Comenius beurs ingediend om CBL elementen van bestaand onderwijs te versterken, wat als basis kan dienen 
voor verdere experimenten met CBL als onderwijsconcept. Dit laatste geldt ook voor een evaluatie van het 
onderwijs dat in het eerste kwartiel van 2018-2019 in Innovation Space plaatsvond, en van een experiment met 
multidisciplaire bachelor eindprojecten. 
 
Onderwijsinnovatie d.m.v. ICT 
Een tweede pijler van onderwijs 2030 is flexibiliteit in de opleidingen vanuit studentperspectief. Dit kan bereikt 
worden door vernieuwing van het onderwijs met ICT in de richting van blended learning en online learning. 
Hiervoor heeft de TU/e zich in 2018 aangesloten bij een van de werkgroepen die in het kader van de 
Versnellingsagenda zijn opgericht, is het BOOST Programmaplan uitgewerkt en is een trekker voor deze vorm van 
onderwijsvernieuwing benoemd. Een deel van de studievoorschotsmiddeln zin gereserveerd voor financiele 
ondersteunng van docenten die hiermee aan de slag willen. 
 
Verbindingen en samenhang vanuit studentperspectief 
Een van de doelen voor het invoeren van Challenge-Based Learning is dat studenten hun disciplinaire kennis 
verwerven en toepassen in de context van een multidisciplinair, authentiek probleem voor ingenieurs. Dit zal hen 
helpen om de samenhang te bgrijpen tussen verschillende kennis- en vaardigeheidselementen die ze in 
hunopleiding ontwikkelen, maar ook om de verbinding te zien tussen wat ze leren en waarom ze dit leren. Om 
verbindingen en samenhang in de huidige opleidingen te vesrterken is een eerste aanzet gedaan om dit expliciet 
te maken in de communicatie naar studiekiezers. Als vervolg hierop zal hetzelfde gebeuren in de online studiegids 
voor studenten en andere vormne van communicatie. Tenslotte is een Employability netwerk binnen de TU/e 
opgestart met als doel de samenhang expliciet te maken tussen elementen die studenten nu vaak als losstaand 
zien, zoals disciplinaire kennis, professionele vaardigheden, coaching, en verkenning van de arbeidsmarkt. 
 

  

2 Onderwijs en studenten 



 

38 

Graduate School 
Het onderwijs na de bacheloropleidingen wordt aangeboden binnen de TU/e Graduate School. Deze biedt 
veertien graduate programs aan, die allemaal gericht zijn op een specifiek onderzoekdomein. Een graduate 
program bevat één of meer masteropleidingen (MSc), met de mogelijkheid daar een ontwerpersopleiding 
(PDEng) of promotietraject (PhD) op te laten aansluiten. In bijlage 5 is het aanbod van masteropleidingen, 
ontwerpersopleidingen en promotieopleidingen per graduate program in 2018 weergegeven. 
 
Masterprogramma’s 
Vanaf september 2015 zijn herziene masterprogramma’s van start gegaan met daarin aandacht voor 
internationalisering, professionele vaardigheden van studenten en carrière-oriëntatie. Vanaf het collegejaar 
2016-2017 worden studenten actief gestimuleerd om een internationale ervaring op te doen. Om studenten te 
faciliteren bij het werken aan hun professionele vaardigheden is een digitaal SkillsLab ingericht. Studenten doen 
een skills assesment en bespreken dat met hun mentor. Verder zijn maatregelen getroffen om carrière-oriëntatie 
te bevorderen. De waardering van studenten voor hun masterprogramma is hoog (De NSE-score overall was in 
2017 4.18 op een 5-punts-schaal). Er blijven altijd verbeterpunten bestaan, waarop actie wordt ondernomen.  Zo 
zijn er initiatieven opgestart op het gebied van carrière-oriëntatie . 
Ook wordt gekeken hoe de groei van het aantal masterstudenten in goede banen kan worden geleid. Bij een 
aantal faculteiten zijn plaatsingscommissies ingesteld om de studenten beter te verdelen over de verschillende 
onderzoeksgroepen en de individuele afstudeerbegeleiders binnen die groepen. 
 
Ontwerpersopleidingen 
De ontwerpersopleidingen bestaan uit 1 jaar onderwijs en een ontwerpopdracht in het bedrijfsleven in het 
tweede jaar. 
In 2017 zijn voorstellen van de Dean van de Graduate School vastgesteld voor de herziening van de 
ontwerpersopleidingen.  
Over de implementatie van de voorstellen heeft de Dean uitvoerig overlegd met het management van de 
ontwerpers-opleidingen. Begin 2018 is een richtlijn vastgesteld op basis waarvan de opleidingen zijn herzien. 
Onderdeel van de nieuwe programma’s die eind 2018 van start zijn gegaan zijn twee modules System Thinking 
die alle PDEng-trainees gaan volgen. De trainees hebben in de nieuwe opzet 15 EC vrije ruimte in hun 
onderwijsprogramma, die ze kunnen vullen met activiteiten die gerelateerd zijn aan de ontwerpopdracht in het 
tweede jaar. Verder is voor deze opleidingen gezamenlijk een Board of Examiners ingesteld. 
 
Promotie-opleidingen 
Voor de promotieopleidingen is in 2016 een Position Paper vastgesteld met een negental position statements.  
Vanaf 2017 wordt gewerkt aan de implementatie van de voorstellen in het Position Paper. In 2018 is veel 
aandacht besteed aan de introductie van een registratiesysteem voor alle PhD-kandidaten en is besloten de 
monitoring cyclus voor deze doelgroep toe te spitsen op het promotietraject. Ook is besloten voor PhD-
kandidaten en PDEng-trainees een speciaal loket in te richten waar zij met al hun vragen en problemen terecht 
kunnen, het PhD-PDEng-Office. Binnen dit Office zullen voor hen een Counselor en een psycholoog beschikbaar 
komen. 
Op instellingsniveau is er een PhD-PDEng-council, waar de Rector en de Dean Graduate School overleg voeren 
met vertegenwoordigers van PhD-kandidaten en PDEng-trainees. Inmiddels zijn er ook dergelijke councils per 
faculteit. 
De Dean Graduate School overlegt hiernaast nog met de PDEng-trainees in de TU/e PDEng council. 
 

Groeibeheersing en selectie 
Voor alle opleidngen worden jaarlijks limieten gesteld aan de instroom. Met behulp van deze limieten wordt 
bepaald welke opleidingen in het volgende jaar gebruik gaan maken van decentrale selectie. Voor het studiejaar 
2019-2020 zal decentrale selectie plaatsvinden voor zes opleidingen, dit betekent dat ook de opleidingen van de 
faculteit werktuigbouwkunde en bouwkunde de maximale instroomlimiet bereikt hebben. In de Taskforce 
decentrale selectie worden de selectiecriteria en procedures voorbereid en wordt de effectiviteit van de 
selectiecriteria en -procedures geëvalueerd. Hierbij wordt met name aandacht besteed aan de mogelijke 
negatieve gevolgen van decentrale selectie op de diversiteit in de opleidingen.  
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TU/e innovation Space 
De TU/e heeft gekozen om het challenge-based onderwijs op de TU/e naar een volgend niveau te brengen via de 
ontwikkeling van TU/e innovation Space, geïnspireerd door de ontwikkeling van vaardigheden en gedrag van de 
studententeams op de TU/e. Het is hiermee een pilot voor onderwijsvernieuwing op de TU/e, met specifiek de 
focus op interdisciplinair onderwijs en de integratie van theorie en praktijk. 
 
TU/e innovation Space is een gemeenschap die interdisciplinair hands-on onderwijs, technisch ontwerpen en 
ondernemerschap faciliteert en ondersteunt. Het biedt een plek waar studenten leren omgaan met complexe 
maatschappelijke en industriële uitdagingen, en innovatieve projecten ontwikkelen met onderzoekers, bedrijven 
en andere belanghebbenden. Bovendien biedt het ruimte aan docenten die hands-on cursussen ontwikkelen en 
aanbieden, om ze te ondersteunen bij het innoveren van het onderwijs. Voortbouwend op de sterke 
wetenschappelijke samenwerking die de TU/e heeft met de industrie, helpt TU/e innovation Space bij het 
ontwikkelen van een educatief ecosysteem om de beste ingenieurs voor de industrie, de "Ingenieurs voor de 
Toekomst", te leveren. Hierbij streeft TU/e innovation Space er naar ingenieurs op te leiden die beter zijn 
toegerust op de eisen van de arbeidsmarkt en die als een zichtbare en inspirerende showcase dienen. TU/e 
innovation Space biedt faciliteiten om op wetenschap gebaseerde oplossingen voor echte uitdagingen te creëren. 
Het omvat makers ruimten waar studenten innovatieve prototypen kunnen ontwerpen en creëren met 
technische ondersteuning en toezicht. Er is voldoende ruimte om zowel formeel als informeel te ontmoeten. TU/ 
e innovation Space biedt een platform dat gemotiveerde studenten, personeel en industrie met elkaar verbindt 
en een levendige gemeenschap creëert. 
 
In 2018 is de pilot in het Gaslab gebouw succesvol beëindigd, de leringen zijn toegepast bij verhuizing in augustus 
naar het gerenoveerde Matrix gebouw. TU/e innovation Space is op 15 november 2018 officieel geopend in het 
Matrix gebouw.  
De activiteiten binnen TU/e innovation Space worden georganiseerd volgens de volgende clusters:- 
onderwijsinnovatie: We zijn in februari 2018 gestart met 2 grote onderwijsexperimenten, namelijk 
interdisciplinaire bachelor eindprojecten, en een nieuw master vak innovation Space Project met een totaal 
nieuwe onderwijsvorm. We hebben het totaal aantal vakken in TU/e innovation Space opgeschaald van 5 in 2017 
tot 11 op bachelor en master niveau in 2018. In het academische jaar 2017-2018 hebben 720 studenten uit de 9 
verschillende faculteiten deelgenomen aan onderwijs in TU/e innovation Space. In het eerste kwartiel van 2018-
2019 hadden al meer dan 300 studenten aan het onderwijs deelgenomen, op op verscheidenheid aan 
onderwerpen. 
• extra-curriculaire activiteiten: Aan het einde van 2018 hadden we 22 studenten projecten (start-ups en niet 

commerciële teams) in ons midden. De teams vanuit Gaslab zijn allemaal mee verhuisd naar Matrix en er zijn 
er meer bijgekomen. TU/e Contest wordt sinds 2018 georganiseerd onder de vlag van TU/e innovation Space 
en er is een pilot gestart om ondernemende activiteiten van studenten verder de stimuleren en begeleiden. 

• business collaboration: ondersteunen van de onderwijsprocesssen met uitdagingen vanuit de praktijk. Het 
OPZuid project Smart Cities is ons toegewezen en nieuw lange termijn programma rondom Agro-Food is in 
wording.  

• community en communicatie: We hebben tientallen events georganiseerd, ook gerelateerd aan onderwijs, 
zoals een bijdrage aan de bachelor intro, een master-kickoff challenge, deelname aan de Open Dagen voor 
scholieren op de TU/e, en er werden vele delegaties uit binnen en buitenland rondgeleid in TU/e innovation 
Space.  

• middelen: locatiebeheer (apparatuur, veiligheid en beveiliging, administratieve functies etc.) is opgezet, 
geïnstalleerd of georganiseerd voor Matrix, en HR en financieel diensten zijn tevens opgezet. 
Meerjarenbegroting en business model van TU/e innovation Space is aandachtpunt voor de komende 
maanden. Het bestuursmodel van TU/e innovation Space is volgens plan uitgebreid met ambassadeurs in elke 
faculteit en in een aantal diensten.  

 

Honors Academy 
De TU/e biedt aan haar bachelor studenten via de Honors Academy een honors programma aan, met een 
omvang van 30 studiepunten, gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling. In september 2018 zijn 94 
studenten gestart, verspreid over acht honors tracks: Big Data, Competitive Programming and Problem Solving, 
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Empowerment for Health and Wellbeing, Energy Transition, High Tech Systems, Molecular Health Sensors 
Challenge (SensUs), Smart Cities en Smart Mobility. In 2018 organiseerde de SensUs track haar derde 
internationale Challenge voor studententeams uit tien landen en reisden honors studenten over de hele wereld 
om hun innovatieve werk te tonen: Team Wood Vinegar bijvoorbeeld reisde naar Thailand om de 
productieprocessen van vervangers voor chemische pesticiden te verbeteren, terwijl Team VIRTUe naar Dubai 
reisde om met hun duurzaam, energiezuinig en esthetisch huis deel te nemen aan de Solar Decathlon Middle 
East. Studenten uit verschillende tracks lieten in competities binnen en buiten de TU/e zien dat ze tot de 
wereldtop behoren. 
Voor masterstudenten biedt de Honors Academy sinds september 2015  een honors programma met een omvang 
van 20 studiepunten. Hierbij zijn personal leadership en professional development kernelementen. In 2018 zijn in 
totaal 21 master studenten aan dit honors traject gestart: 6 in februari en 15 in september.  
 

Certificaatprogramma’s 
Certificaatprogramma’s (TU/e+ programma’s) zijn non-degree programma’s met een studielast van tenminste 15 
studiepunten waarmee de TU/e zich profileert op onderwijsgebied. Ze kunnen zowel op eigen studenten als op 
externe doelgroepen gericht zijn. 
 

Postgraduate Onderwijs 
Ingenieurs en andere kenniswerkers op het terrein van techniek en bètawetenschappen blijven zich ontwikkelen, 
ook na het afronden van hun opleiding aan de TU/e of een andere universiteit. De TU/e biedt tal van 
mogelijkheden op het terrein van post-initieel onderwijs en verdere professionele ontwikkeling. Dit onderwijs 
wordt deels vanuit de TU/e en deels in samenwerking met externe partijen ontwikkeld en verzorgd. 
 

Advisering en verwijzing 
Bindend Studieadvies 
Eerstejaars bachelor studenten dienen na afloop van het eerste jaar van hun bacheloropleiding te voldoen aan 
het bindend studieadvies (BSA), om de opleiding te mogen vervolgen. De norm voor het behalen van het BSA is 
45 studiepunten: studenten die minder dan 45 studiepunten behalen ontvangen een negatief bindend 
studieadvies, zij mogen hun opleiding niet voortzetten. Deze studenten worden begeleid naar een ander 
opleidingstraject op HBO- of WO-niveau. Dit gebeurt door individuele begeleiding en trainingen. Wie eenmaal 
met een positief studieadvies aan het tweede jaar van de 
bacheloropleiding is begonnen, wordt in staat geacht zijn of haar bachelor in maximaal 4 jaar te kunnen 
volbrengen. 
Aan HBO-schakelstudenten wordt eveneens een studievoortgangseis gesteld. Zij dienen het gehele 
schakelprogramma af te ronden binnen één jaar. 
 
Coaching en studiebegeleiding 
In het bachelor- en masteronderwijs van de TU/e heeft de student veel keuzeruimte. Om de student te 
ondersteunen bij deze keuzemomenten, biedt de TU/e in de bacheloropleidingen docentcoaching aan en in de 
masteropleiding docentmentoring. PDEng trainees krijgen gedurende hun gehele opleiding ondersteuning van 
een persoonlijke ontwikkelcoach.  
 
De coach of mentor gaat met de student in gesprek om te reflecteren op verwachtingen, toekomstperspectief, 
successen en moeilijkheden en te helpen zoeken naar een optimale match tussen de ambities van de student en 
de inrichting van de opleiding. Ondersteunend hieraan worden steeds vaker alumni als coach ingezet en kan de 
docent ook doorverwijzen naar de loopbaancoaches van de TU/e Career Academy. De verantwoordelijkheid voor 
de uiteindelijke keuzes ligt bij de student. Naast een docentcoach worden in het eerste jaar van de 
bacheloropleidingen studentmentoren ingezet voor binding met de opleiding, wegwijs worden op de TU/e en het 
geven van begeleiding voor een soepele overgang van leren op een middelbare school naar studeren op een 
universiteit. In de masteropleidingen krijgen zij-instromers de mogelijkheid van een study buddy. 
Masterstudenten worden verder ondersteund door mentoren (docenten) bij de uitvoering van hun persoonlijke 
ontwikkelplan. Ook kunnen Masterstudenten hun professional skills verder ontwikkelen via Skillslab. Dit kunnen 
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ze doen op basis van de resultaten van de Diagnostic test of Professional Skills die ingevuld wordt aan het begin 
van de masteropleiding.  
 
De TU/e houdt de studievoortgang van zowel haar bachelor- als masterstudenten bij om waar nodig 
verbeteringen door te kunnen voeren. Wanneer het tempo en/of de prestaties achterblijven, krijgen de 
betrokken studenten advies en begeleiding van een studieadviseur om hen weer ‘in het goede spoor te krijgen’. 
De studieadviseur heeft daarnaast de mogelijkheid de student door te verwijzen naar gespecialiseerde 
begeleiding op het gebied van studiemanagement of studentenpsychologie binnen de universiteit. 
 

Aansluiting vwo – wo 
In 2017 heeft ESA de portefeuille ‘aansluiting VWO-WO’ en ‘wetenschap en techniekpromotie’ overgedragen aan 
het CEC. Gedurende dit jaar zijn bestaande aansluitingsactiviteiten (samen met de faculteiten) geëvalueerd, 
herijkt en geïntegreerd binnen het totale pakket aan voorlichtingsactiviteiten dat het CEC coördineert. Dit heeft 
geleid tot een vernieuwde customer journey die de studiekiezer een geheel van logisch, opvolgbare activiteiten 
biedt om zich goed te oriënteren op een studie aan de TU/e. In al deze stappen staat werving van de juiste 
student op de juiste plaats centraal.  
 
Op het gebied van wetenschap- en techniekpromotie werken we tot 3 vwo uitsluitend samen in 
samenwerkingsverbanden. In 2018 is hiertoe samen met de Maastricht University en Tilburg University 
‘Wetenschapsknooppunt Zuid’ opgericht. Het eerste product van deze samenwerking was een webinar over het 
maken van een profielkeuze, gericht op 2 en 3 vwo’ers. In 2019 herhalen we dit webinar en bekijken we of we 
ook een aanbod kunnen ontwikkelen op het gebied van academische vaardigheden voor deze doelgroep. 
 
Daarnaast is er in 2018 specifiek voor 5/6 vwo’ers een workshop ‘academische vaardigheden’ ontwikkeld die 
scholen kunnen inzetten als kick-off van hun profielwerkstuk. Tijdens deze workshop helpen studentvoorlichters 
van het CEC 5/6 vwo’ers op weg met hun profielwerkstuk door hen in een interactieve presentatie antwoord te 
geven op de vraag: hoe zet je nu een goed wetenschappelijk onderzoek op? De workshop is als pilot gegeven op 
een middelbare school in Eindhoven en werd door zowel scholieren als leraren goed ontvangen. In 2019 bekijken 
we hoe we deze workshop verder kunnen uitrollen. 
 
Ook zijn er in 2018 voorstellen gedaan om de modules ‘digitaal proefstuderen’ in een nieuwe, modernere en 
minder arbeidsintensieve vorm te gieten en uit te rollen voor alle BSc opleidingen. Deze modules moeten 
scholieren een laatste inhoudelijke check bieden en daarmee antwoord geven op de vraag: past de studie die ik 
voor ogen heb inhoudelijk en qua niveau bij mij? In 2019 worden de voorstellen voor digitaal proefstuderen 
verder uitgewerkt.  
 

Aansluiting hbo – wo 
De TU/e biedt naast de reguliere schakelprogramma’s een aantal excellentieprogramma’s aan die HBO studenten 
kunnen volgen tijdens hun HBO-opleiding in plaats van erna (zgn. HBO-TOP programma’s). Sinds enige jaren 
worden deze programma’s in samenwerking met Fontys en Avans aangeboden. De TU/e is voornemens om deze 
afspraken ook met andere hogescholen te maken.  
 
In 2017 is een pilot opgezet met betrekking tot aanvullende eisen voor schakelstudenten van alle informatica 
masteropleidingen. Het doel hiervan is om de uitval gedurende het schakelprogramma te verminderen door een 
betere bewustwording van en voorbereiding op de inhoud van het schakelprogramma. De uitkomsten van deze 
pilot moeten nog verder worden onderzocht, maar de eerste resultaten geven aan dat minder studenten zich 
inschrijven voor het schakelprogramma en dat relatief meer studenten het programma afronden. 
 
Om studenten de kans te geven hun onderwijs/wiskundeniveau op waarde in te schatten, werd er voorheen de 
cursus Basiswiskunde aangeboden. Vanaf kalenderjaar 2019 zal deze cursus enkel open staan voor HBO-TOP 
studenten, en zullen andere HBO studenten hun niveau kunnen testen middels de door de faculteit Wiskunde & 
Informatica aangeboden (digitale) cursussen.  
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Kwaliteitszorg onderwijs 
De TU/e streeft naar constante verbetering van de kwaliteit van alle opleidingen. Naast het onderwijs 
kwaliteitszorgsysteem voor bachelor, master, PhD en PDEng opleidingen wordt de ontwikkeling van de kwaliteit 
van onderwijs ook gemonitord via een zogenaamde kwaliteitskaart. Deze kaart bevat gegevens met betrekking 
tot een aantal indicatoren die door het College van Bestuur worden ingezet om te sturen op onderwijsexcellentie. 
Een van die indicatoren is de Nationale Studenten Enquete (NSE).   
 

Digitale Universiteit: ICT in het Onderwijs 
In 2018 is een visie en programmaplan ontwikkeld op onderwijs innovatie met ICT, getiteld ‘BOOST. Be the Owner 
of your Own STudy’. Dit plan geeft vorm aan de lijnen die zijn uitgezet in de Strategie 2030. Op basis hiervan 
worden door docenten verschillende experimenten gestart en wordt verder vorm gegeven aan de organisatie van 
ICT in het onderwijs aan de TU/e. 

 
2.2 Highlights 

 

MomenTUm 
In 2018 is voor het eerst MomenTUm gevierd: een feestelijk evenement waarin academische plechtigheden zijn 
gebundeld en de afstudeerders zijn geëerd. Tijdens de ceremonie liepen bijna 750 bachelorstudenten over de 
‘walk of fame’ en na afloop gooiden zij gezamenlijk hun cap in de lucht. 
 

TU/e Kerstmarkt 
Eind 2018 trok de TU/e Kerstmarkt vele duizenden studenten en medewerkers naar het MetaForum om alvast in 
de kerstsfeer te komen. Bijna twee weken lang kon de TU/e Community genieten van een echte ijsbaan, 
interactief uitgelicht door het Intelligent Lighting Institute. Meer dan 25 communities namen actief deel aan de 
kerstmarkt door het geven van kerstconcerten, met activiteiten in één van de stands of workshops op het ijs. De 
Kerstmarkt was daarmee dé plek om het jaar informeel met studiegenoten en collega's af te sluiten.  
 

Onderwijsprijzen 
Tijdens MomenTUm zijn de TU/e-onderwijsprijzen uitgereikt aan de beste docent in de bachelor- en in de 
masterfase. Met de TU/e-onderwijsprijzen wil het College van Bestuur excellente onderwijsprestaties belonen. In 
2018 werd de prijs voor ‘beste bachelordocent’ toegekend aan Peter Ruijten (verbonden aan de faculteit 
Industrial Engineering & Innovation Sciences) en de prijs voor ‘beste masterdocent’ aan Mark De Berg (verbonden 
aan de faculteit Wiskunde & Informatica). 
 

TU/e Academic Awards 
Jos Wetzels won de Academic Award voor beste masterproject voor zijn onderzoek naar nieuwe 
veiligheidstechnieken in gekoppelde systemen als het Internet of Things. De Academic Award voor beste PDEng-
project ging naar Rabia Zainab. Zij ontwikkelde een nieuw radarsysteem als sensor voor bijvoorbeeld zelfrijdende 
auto’s. Fons van der Sommen won de prijs voor het beste PhD-project, voor zijn onderzoek naar een techniek 
waarbij een computer op foto’s vroege tekenen van slokdarmkanker kan herkennen. 
 

Marina van Damme Beurs 
Milou Feijt is in 2018 verkozen tot winnares van de Marina van Damme-beurs (een geldbedrag van 9.000 euro). 
Feijt is promovenda bij Human-Technology Interaction aan de faculteit Industrial Engineering & Innovation 
Sciences. Zij houdt zich bezig met het verbeteren van de vaardigheden van professionals in de geestelijke 
gezondheidszorg als het gaat om online behandeling. Tevens wil ze technologieën ontwikkelen die de 
therapeutische relatie online ondersteunen en verbeteren. Runner-up voor de beurs werd Linde van den Brink; zij 
ontvangt een geldbedrag van 2.500 euro. 
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TU/e Contest 
De TU/e Contest is een innovatiewedstrijd voor studenten van de TU/e en is een samenwerking tussen de TU/e 
en 35 toonaangevende bedrijven en organisaties uit de Brainportregio. Met de TU/e Contest willen deze partijen 
studenten uitdagen om hun innovatieve idee of prototype door te ontwikkelen tot een verkoopbaar product. 
De winnaar van het beste idee – met een geldprijs van 4.000 euro en een werkplek in TU/e innovation Space – 
werd aWeare, een project waarbij navigatie voor slechtzienden wordt toegepast in wearables, zoals een rugzak.  
De prijs voor beste prototype – met een geldprijs van 5.000 euro en een werkplek in TU/e Innovation Space – 
ging naar Ratio, software om de honderden verschillende ontwerpen van complexe systemen, zoals van 
vliegtuigen, MRI-scanners of bruggen, goed op elkaar af te stemmen. 
Team T.E.S.T. won in de categorie studententeams met hun biosensor voor antibiotica die patiënten thuis kunnen 
gebruiken. 
 

Studententeams 
Hoogste schaalconstructie van ijs 
Een internationaal studententeam, geleid door studenten van de TU Eindhoven, heeft op het ijsfestival van 
Harbin (China) de hoogste schaalconstructie van ijs ooit gebouwd. De toren van 31 meter hoog is gemaakt van ijs 
verstevigd met papiervezels, gespoten op een grote ballon. 
 
Team VIRTUe 
Studententeam VIRTUe nam deel aan de Award Ceremony van de Solar Decathlon Middle East 2018 in Dubai. Het 
is een ontwerpwedstrijd waarbij studententeams een innovatieve, duurzame woning ontwerpen en bouwen. Het 
team eindigde als 6e met hun appartement LINQ. Het is ontworpen om toe te passen in bestaande buurten en 
beperkt niet alleen energieverbruik zonder het comfort van de bewoners aan te tasten, maar richt zich ook op 
sociale duurzaamheid van de buurt waarin het appartement staat. Door zijn vorm bevordert LINQ de sociale 
interactie, door bijvoorbeeld gedeelde ruimtes en een verticaal beplant atrium. 
 
InMotion 
Voor de derde keer heeft studententeam InMotion een elektrisch ronderecord op een beroemd circuit op hun 
naam gezet. Na Zandvoort en Zolder noteerden de studenten met hun IM/e – inmiddels omgedoopt tot Fusion – 
op het TT Circuit Assen met 1:43.059 officieel de snelste tijd ooit met een elektrische auto. 
Het studententeam wil in 2023 deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Bijzonder is dat de elektrische raceauto in 
twee minuten volledig moet kunnen opladen, terwijl huidige elektrische auto’s al gauw een uur nodig hebben. 
Door aan te tonen dat de laadtijd van elektrische auto’s drastisch verkort kan worden – en vergelijkbaar wordt 
met een tankbeurt met benzine – hopen ze de drempel richting elektrisch rijden weg te nemen. 
 
TU/ecomotive 
TU/ecomotive is een studententeam van de TU Eindhoven dat elk jaar een nieuwe duurzame auto bedenkt en 
bouwt. Het doel van 2018 was te laten zien dat het mogelijk is om een auto te maken die over de hele levensduur 
weinig milieubelastend is, zonder Spartaans te zijn. 
Het milieueffect van een auto wordt niet alleen bepaald door zijn verbruik, maar net zo goed door de productie 
ervan en de uiteindelijke recycling. Studenten van de TU/e ontwikkelden daarom een auto die op al deze 
aspecten is geoptimaliseerd. Het resultaat is Noah, een ultralicht elektrisch-aangedreven prototype op basis van 
vlasvezel en suiker, met een verbruik gelijk aan 1:300. Het studententeam, TU/ecomotive, gaat er nu mee op 
Europees tournee om anderen te inspireren. 
 
URE 
Alle inspanningen die dit jaar werden geleverd door studententeam URE, resulteerden in het winnen van de KIVI 
Best Student Team Award 2018 en een daaraan verbonden geldbedrag van 3.000 euro. URE liet daarmee twee 
andere TU/e-teams, InMotion en Solar Team Eindhoven, achter zich. 
Het studententeam zet voor komend jaar vol in op het bouwen van zijn al eerder aangekondigde autonome racer. 
Het team richt met de URE14 de pijlen nadrukkelijk op deelname aan de Formula Student Driverless. 
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Tech United 
Het team van TU/e-voetbalrobots Tech United is wereldkampioen Robocup door een 1-0 overwinning tegen het 
team Cambada uit Portugal. De vorige keren dat het team van de TU/e een beker in de wacht sleepte, was in 
2016, 2014 en 2012. 
 

2.3 Studierendementen 
Eén van de strategische doelen van de hervorming van de bachelor programma’s is het verbeteren van de 
studierendementen. Belangrijke instrumenten hierbij zijn het uniformeren van de omvang van de vakken naar vijf 
studiepunten in combinatie met het verminderen van het aantal parallel lopende vakken (drie per week), het 
stimuleren en ondersteunen van activerende werkvormen, het invoeren van tussentoetsen in combinatie met 
compensatoire toetsing, het verminderen van het aantal herkansingsmogelijkheden, het invoeren van een 
uniform rooster voor alle opleidingen en het vergroten van het aantal uren beschikbaar voor zelfstudie. 
 
Studierendementen 
Generatie 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Bachelorrendement herinschrijvers  
binnen 4 jaar (peildatum 1 okt. cohort 1 
sept.-31 aug.)23 

61% 65% 67% 63% 64% 

 
Generatie 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Masterrendement binnen 30 maanden 
(peildatum feb., cohort 1 sept.-31 aug.)24 

55% 56% 53% 47% 60% 

 
Generatie 2011 2012 2013 2014 2015 

Rendement technologisch ontwerpers in 
opleiding binnen 3 jaar (31 dec.) 

89% 92% 91% 83% 81% 

 
2.4 Financiering 

 

Eerste GS 
Het onderwijs wordt gefinancierd vanuit de eerste geldstroom voor onderwijs en onderzoek, namelijk de 
rijksbijdrage en de opbrengsten uit collegegelden. 
 

Studentenuitwisseling 
In 2018 maakten in totaal 424 studenten van internationale hoger onderwijsinstellingen gebruik van een 
uitwisselingsovereenkomst tussen hun instelling en de TU/e om enige tijd onderwijs in Eindhoven te volgen.  In 
totaal zijn 562 TU/e studenten in 2018 voor een internationale stage, research of exchange studieperiode naar 
het buitenland gegaan. 297 studenten kozen voor een studie of stage buiten de EU. 265 studenten bleven binnen 
de EU, waarvan 175 studenten een exchange of researchproject op basis van een bilaterale 
uitwisselingsovereenkomst hebben gedaan bij 49 hoger onderwijsinstellingen. Buiten Europa ontvingen 84 

                                                                        
 
 
23 Het aantal studenten (student of extraneus), in het betreffende studiejaar gestart en het volgende studiejaar heringeschreven 
aan de zelfde hoofdopleiding, dat binnen 4 jaar het diploma voor de betreffende opleiding heeft behaald. Elke student die in 
jaar 2 een inschrijving heeft in dezelfde opleiding, ongeacht hoofd- of neveninschrijving, wordt meegenomen in de telling. 
24 Het aantal studenten (student of extraneus) dat vanaf datum eerste inschrijving in de masteropleiding (hoofd), binnen 30 
maanden het diploma van dezelfde masteropleiding heeft behaald. 
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instellingen voor hoger onderwijs 254 TU/e studenten voor een studie of research periode. Daarnaast hebben 93 
studenten in 2018 een stage uitgevoerd bij een bedrijf of instituut in het buitenland. 
 
Veruit het meest bezochte bestemmingsland in 2018 was de Verenigde Staten (62 studenten). Australië (37) en 
Taiwan (28) zijn daarnaast buiten Europa de meest frequent bezochte landen. In totaal hebben 105 studenten in 
2018 een internationale ervaring in Azië opgedaan. Binnen Europa gingen 48 studenten naar Zweden. Daarnaast 
werden Duitsland (32 studenten) en Spanje (31 studenten) het meest bezocht binnen de EU voor een exchange of 
stageperiode. 
 

Profileringsfonds / bestuursbeurzen 
TU/e studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen, konden ook in 2018 in 
aanmerking komen voor ondersteuning uit het Profileringsfonds. Voor studenten die een studie- of 
studentgerichte bestuursfunctie vervulden, waren bestuursbeurzen beschikbaar. Er is afgelopen jaar minder vaak 
een beroep gedaan op het Profileringsfonds dan in 2017, ondanks de toegenomen studentaantallen en de 
versobering van het studiefinancieringsstelsel. De oorzaken hiervoor zijn onder andere: vergeleken met 2017 
voldeden minder bestuurders aan de eisen voor het ontvangen van een bestuursbeurs, daardoor werden er meer 
aanvragen afgewezen, en studenten zijn vaker doorverwezen naar DUO voor compensatie van studievertraging. 
DUO is de voorliggende voorziening bij studievertraging > 6 maanden en kan alleen worden aangevraagd bij 
functiebeperking en ziekte.  
 
TU/e-studenten met ondersteuning uit het profileringsfonds (initiële opleidingen) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal EER studenten 145 159 152 200 162 

Aantal niet-EER studenten 2 1 3 5 6 

      

Omvang vergoeding in duizenden euro’s 323 362 349 387 344 

  EER studenten 320 360 339 382 337 

  niet-EER studenten 3 2 9 5 7 
 
Aard en omvang van uitkeringen uit het profileringsfonds per categorie 
Categorie 
 

Aantal studenten 
(toekenningen)25 

Uitgekeerd 
bedrag (euro) 

Gemiddelde hoogte 
van uitkering  (euro) 

Gemiddelde 
duur 

Studenten in overmacht situaties 15 30.285 2.019 8 

Bestuursleden aan door de instelling 
erkende studie- of 
studentenverenigingen of in de 
studentenmedezeggenschap 

151 308.805 2.045 6 

Overige categorie: topsport 2 5.232 2.616 9 

Totaal26 168 344.322   
 
 

  

                                                                        
 
 
25 Het aantal aangevraagde vergoedingen is gelijk aan het aantal toegekende vergoedingen. 
26 Waarvan 5 non-EER studenten, totaal 4.631 euro. 



 

46 

2.5 Diversen 
 

Doelmatigheid  
De TU/e streeft op onderwijsgebied naar een optimale balans tussen enerzijds doelmatigheid en anderzijds de 
maatschappelijke behoefte aan meer technisch-wetenschappelijke kenniswerkers. De TU/e is voorzichtig met het 
starten van nieuwe bacheloropleidingen. Indien er behoefte is aan een nieuwe opleiding, wordt deze in principe 
eerst gestart als een variant binnen een of meer bestaande opleiding(en). Verzelfstandiging is pas aan de orde 
nadat voldoende studenteninstroom is gegenereerd. Over nieuwe opleidingen vindt standaard afstemming plaats 
met de technische universiteiten in Delft, Twente en Wageningen. 
 

Studentenhuisvesting 
De TU/e participeert samen met woningcorporaties, onderwijsinstellingen en de gemeente Eindhoven in het 
convenant studentenhuisvesting en internationale gasten. Het overleg met de bovengenoemde partijen is in 
2018 nieuw leven ingeblazen, veroorzaakt door de groeiende krapte op de woningmarkt in Eindhoven. Binnen 
het convenant wordt geprobeerd (internationale) studenten en staf zo optimaal mogelijk te huisvesten, voor 
zowel de korte als lange termijn. De (groei)ambities van de TU/e worden hierin meegenomen. Naast 
samenwerking met de partijen binnen dit convenant werkt de TU/e ook samen met enkele marktpartijen om 
haar internationale studenten en staf passende huisvesting aan te bieden. 
 

Doelgroepenbeleid / studeren met een functiebeperking 
In 2018 is de TU/e gestart met het voorbereiden van de Instellingstoets Kwaliteitszorg onderwijs (ITK), die in het 
najaar van 2019 zal plaatsvinden. Onderdeel van de instellingstoets is het project ‘Evaluatie en actualisatie beleid 
op het gebied van studeren met een functiebeperking en talentenbeleid’. Dit project identificeert en realiseert 
verbetervoorstellen op het gebied van studeren met een functiebeperking en talentbeleid. Doel is een uitgewerkt 
beleid ten aanzien van studeren met een functiebeperkingen en talentbeleid en het oplossen van bestaande 
knelpunten.  
 
In de jaarlijkse gebruikerstoets ‘Studeren met een functiebeperking’ (door het Centrum Hoger Onderwijs 
Informatie) is de TU/e wat betreft de oordelen van de bachelorstudenten op dezelfde plaats blijven staan als in 
2017, namelijk de vijfde plaats binnen de ranglijst Nederlandse universiteiten voor wat betreft de kwaliteit van 
procedures en voorzieningen voor studenten met een functiebeperking. De voorlichting aan studenten wordt 
wederom het laagst beoordeeld. Dit ziet men ook bij andere universiteiten en HBO’s. Toch scoort de TU/e op dit 
punt nog gemiddeld. Het ‘begrip van medestudenten’ m.b.t. studeren met een functiebeperking scoort het 
hoogst. Op de gebieden ‘digitale toegankelijkheid van het onderwijs’ en ‘aanpassingen van tentamens’, scoort de 
TU/e duidelijk boven het landelijk gemiddelde. De masterstudenten zijn negatiever in hun oordeel en dit jaar 
komt de TU/e in de masterfase uit op de zesde plaats in de ranglijst (4e plaats in 2017). Echter zowel de 
‘voorlichting’ aan studenten met een functiebeperking als ‘de aanpassing van tentamens’ scoren duidelijk boven 
het landelijk gemiddelde. Het laagst scoort ‘de begeleiding binnen het onderwijs’. In het kader van de Basis 
Kwalificatie Onderwijs (BKO) zijn informatiebijeenkomsten op het terrein van studeren met een Functiebeperking 
een vast onderdeel.  
 

Individueel klachtrecht 
ESA voorziet in één loket waar studenten met alle klachten en geschillen (bezwaar en beroep) terecht kunnen. In 
2018 zijn er 171 meldingen geweest. Dit betrof 108 keer een bedenking van een student op een voorgenomen 
besluit. Van deze 171 meldingen zijn er uiteindelijk 63 meldingen als klacht, bezwaar of beroep behandeld. Het 
betrof 16 maal een klacht, 17 maal een bezwaar en 30 maal werd er beroep ingesteld tegen een beslissing van 
een examencommissie. 
 

Uitbesteding van onderwijs 
De TU/e besteedt geen bekostigd onderwijs uit aan een niet door de overheid bekostigde private organisatie, 
tegen betaling voor de geleverde prestaties, niet zijnde contractonderwijs. 
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Maatwerk voor het bedrijfsleven 
De faculteit ID (docent Rens Brancaert) verzorgde “Designing with and for multiple stakeholders” aan de firma 
Nexmosphere. Hier waren 50 studenten bij betrokken. 
De faculteit Werktuigbouwkunde verzorgde, in samenwerking met de Engineering Mechanics Graduate School, 
de 6-daagse cursus Multi-scale and Micromechanics voor 54, voornamelijk externe, deelnemers (PhD studenten, 
Post-Docs en deelnemers uit bedrijven), de 2-daagse cursus Experimental Engineering Mechanics voor 35, 
voornamelijk externe, deelnemers (PhD studenten, Post-Docs). Ook verzorgde de faculteit Werktuigbouwkunde, 
in samenwerking met het JM Burgerscentrum, de 4-daagse cursus “Micro- and Nanofluidics”. Ongeveer 17 PhD 
studenten (voornamelijk extern) namen aan de cursus deel. 
 

Duurzaamheid 
Toekomstige ingenieurs dienen zich bewust te zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zodoende 
neemt duurzaamheid een belangrijke plek in bij zowel het onderwijs als het onderzoek van de TU/e.  
 
Bachelor College  
Binnen het bacheloronderwijs in het TU/e Bachelor College, wordt er op verschillende manieren aandacht 
besteed aan duurzaamheid. Dit kan enerzijds al in de major zelf een belangrijke rol spelen, zoals bijvoorbeeld het 
geval is bij de major Sustainable Innovation. Anderzijds zijn er diverse mogelijkheden om te kiezen uit een breed 
scala aan duurzame keuzevakken en coherente pakketten, aangezien iedere student 45 studiepunten aan vrije 
keuzeruimte heeft. Dit aanbod bestaat uit de USE (User, Society & Enterprise)-leerlijnen, het certificaat 
‘Technology for Sustainable Development’ en de Honors Academy. In de USE-leerlijnen geven de studenten 
invulling aan 20 ECTS middels vier USEvakken en vijf Studium Generale activiteiten. In het tweede jaar kiezen 
studenten hiervoor uit een van tien USE-leerlijnen. Een aantal leerlijnen richt zich expliciet op duurzaamheid, 
zoals Design for a Sustainable Future, The Future of Mobility en Quality of Life. Daarnaast is er het certificaat 
‘Technology for Sustainable Development’ bestaande uit 20 ECTS, waarmee studenten verbreding op het gebied 
van duurzaamheid kunnen verkrijgen. Voor excellente studenten is er de Honors Academy. Hier bieden drie van 
de tien tracks, te weten Energy Transition, Smart Cities en Smart Mobility, de studenten de mogelijkheid om zich 
in een concrete uitdaging op het vlak van duurzaamheid te verdiepen.  
 
Graduate School  
Op masterniveau is er aandacht voor duurzaamheid in de masteropleidingen Sustainable Energy Technology (in 
3TU-verband) en Science and Technology of Nuclear Fusion. Daarnaast biedt de TU/e in samenwerking met zes 
andere Europese universiteiten het Master programma Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems 
(SELECT) en het Master programma Smart Electrical Networks and Systems (SENSE) aan. De programma’s worden 
ondersteund door Knowledge and Innovation Community (KIC) InnoEnergy. De TU/e werkt samen met een groot 
aantal Europese partners in de door het European Institute of Innovation and Technology geselecteerde KIC 
InnoEnergy.  
 
Stan Ackermans Institute  
De 4TU.School for Technological Design is een samenwerking van de vier technische universiteiten van 
Nederland, waar diverse tweejarige post-master opleiding worden aangeboden. Een duurzame 
ontwerpersopleiding hierbij is Smart Energy Buildings & Cities waar internationale technisch ontwerpers concrete 
ontwerpen maken voor duurzame steden en gebouwen. 
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2.6 Vooruitblik 
Bachelor College 
2019 wordt voor het bachelor onderwijs een aanzet in de richting van de innovaties in het onderwijs zoals in 
Strategie 2030 is beschreven. De nadruk zal liggen op het opdoen van ervaring met Challenge Based Learning 
door een aantal experimenten in alle Bachelor opleidingen. Een tweede speerpunt is BOOST, dat wil zeggen 
onderwijsinnovatie met ICT. In alle bacheloropleidngen worden experimenten gedaan met het versterken van 
online en blended onderwijs 
 
Graduate School 
In 2019 zal binnen de Graduate School de kwaliteitszorg in de masteropleidingen, PDEng en PhD opleidingen 
verder worden geoptimaliseerd. Ook in de Graduate School worden experimenten gedaan met 
onderwijsinovaties op het gebied van flexibilsering van onderwijs met behulp van ICT.  Bij de 
ontwerpersopleidingen wordt verder gewerkt aan de implementatie van de herziene programma’s.  Bij de 
promotie-opleidingen zal in 2019 het registratiesysteem operationeel worden alsmede het PhD-PDEng-Office.  
 
Groeibeheersing en selectie 
In de bacheloropleidingen waar in 2019 decentrale selectie plaats vindt ligt de nadruk op het monitoren 
van de effecten. Hierbij wordt specifieke aandacht besteed aan diversiteit van de instroom. Verder zal in 
2019 worden bekeken welke andere instrumenten voor beheersing van de groei kunnen worden ingezet, zodat 
het decentrale selectie na 2019 wellicht niet meer nodig is. Ook wordt in 2019 weer bekeken wat de limieten per 
opleiding zijn en of deze verhoogd kunnen worden.  
Voor wat betreft beheerste groei in de MSc opleidingen wordt in 2019 ingezet op harmonisatie van het 
instrumentarium tussen opleidingen en verbetering van informatievoorziening aan toekomstige 
Masterstudenten.  
 
TU/e innovation Space 
In 2019 zal de TU/e innovation Space zich richten op organisatie van Challenge Based interdisciplinair onderwijs, 
het binnenhalen en organiseren van interdisciplinaire projecten uit de praktijk voor 
onderwijsprojecten in de vorm van bachelor eindprojecten en Challenge Based onderwijseenheden. Voor dit 
laatste zal de samenwerking met het bedrijfsleven verder ingericht worden. Ook zal de vorming van een 
community rondom TU/e innovation Space versterkt en uitgebouwd worden. Verder zal de langetermijn strategie 
voor TU/e innovation Space worden opgeschreven in een business case. 
 
BOOST onderwijsinnovatie door ICT (onderdeel van de kwaliteitsafspraken) 
In 2019 worden op basis van het programmaplan BOOST een aantal experimenten gestart 
en verder vorm gegeven aan de systemen en organisatie van online en blended onderwijs aan de TU/e. 
 
Instellingstoets kwaliteitszorg onderwijs 
In najaar 2019 zal de instellingstoets kwaliteitszorg plaatsvinden. In 2019 worden de voorbereidingen daartoe 
getroffen. Gewerkt wordt aan een nieuwe onderwijsvisie en een zelfstudie voor de 
Instellingstoets, evenals aan de concrete inrichting van een repository met 
kwaliteitszorginformatie. 
 
Employability studenten (onderdeel van de kwaliteitsafspraken) 
In 2019 wordt beleid op het gebied van orientatie van op de arbeidsmarkt, coaching en vaardigheden onderwijs 
voor studenten in samenhang ontwikkeld. Dit beleid is gericht op ‘sustainable employability’ met als doel  
studenten te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun professionele identiteit, zodat ze duurzaam inzetbaar zijn 
in het werkveld, met een houding en vaardigheden gericht op leven lang ontwikkelen.   
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3.1 Profiel en beleid 
 

Research Support Network 
In 2016 is het Research Support Network (RSN) van de TU/e gestart. Het RSN biedt ondersteuning aan het 
wetenschappelijk personeel met als doel om de “succesrate”van in competitie verkregen onderzoek middelen te 
laten stijgen. Het succes percentage van bij bijvoorbeeld EU projecten, is heel laag (<10%). Hoewel de TU/e beter 
dan gemiddeld presteert (>10%), is het zaak om onze onderzoekers hierbij te ondersteunen. RSN is inmiddels 
voor een groot deel operationeel. De organisatie van uit faculteiten is opgezet en de onderlinge samenwerking 
leidt tot een versterking van de ondersteuning van de wetenschappers. Grote aandacht is er voor de 
penvoerderschappen, personal grants, cursussen en workshops en onderlinge informatievoorziening. Dit moet 
gaan leiden tot meer onderzoek gefinancierd door 2e en 3e geldstroom en het ontzorgen van de wetenschapper. 
Nieuwe projecten 2e en 3e geldstroom gestart in 2018 hebben een omvang van >100 miljoen euro. Een TU/e 
breed programma voor Personal Research Grants is door de veranderende aanpak en centreale facilitering uiterst 
succesvol gebleken. Op alle gebieden van 2e en 3e geldstroom heeft ten opzichte van 2017 een stijging van de 
onderzoeksmiddelen plaatsgevonden. 
 

Intensivering 2e en 3e geldstroom 
Op dit gebied heeft de TU/e de eerste vruchten geplukt van de aanpak die eerder is ingezet: meer focus op de 
‘personal grants’ onderzoeksprojecten die één onderzoeker aanvraagt, en de intensivering van de samenwerking 
met de industrie op basis van het Impulsprogramma. Zo zijn er meer personal grants gehonoreerd aan TU/e-
onderzoekers en vanuit het Impulsflagship is het structurele samenwerkingsverband e/MTIC ontstaan. De 
omvang van beide geldstromen is hierdoor aanzienlijk toegenomen. 
 

Strategic Areas, Centers en Instituten 
De toegevoegde waarde van de areas, centers en instituten is het identificeren van maatschappelijke en 
industriële trends, het vertalen van deze naar wetenschappelijke activiteiten, en het aangaan van strategische 
partnershipprogramma’s met industrie en overheden. 
De Strategic Areas spelen daarnaast een belangrijke rol in het profileren van de TU/e bij het publiek, 
maatschappelijke organisaties en in de media. Zo zijn zij o.a. goed betrokken bij het tot stand laten komen, en 
succesvol maken van studententeams, en bij de belangrijke sectorakkoorden van de overheid, zoals het 
Energieakkoord. 
De Centers en Instituten van de TU/e hebben daarnaast een intensieve taak op het initiëren van industriële en 
wetenschappelijke onderzoeksprogrammering, zoals in de verdere bestendiging van de samenwerking met 
Tilburg University in het Jheronimus Academy for Data Sciences (Den Bosch) genoemd te worden. 
De samenwerking met het high tech ecosysteem is ook een zeer belangrijke activiteit voor het Instituut voor 
Photonics Integration IPI en het High Tech Systems Center. Het Photon Delta initiatief is het landelijke initiatief 
waarin het industriële kennisecosysteem voor Photonic Integration wordt uitgebouwd. Het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat, een aantal provincies en regio's, bedrijven en kennisinstellingen investeren onder 
de vlag van PhotonDelta samen 236 miljoen euro in het versnellen van de ontwikkeling van geïntegreerde 
fotonica. Daartoe hebben ze een gezamenlijk convenant ondertekend. Tegelijk met de ondertekening heeft de 
TU/e de start gemeld van een nieuw programma van 17 miljoen euro onder de naam InPulse om de productie 
van PIC-geactiveerde producten (photonic integrated circuit) aan te jagen. 
Het High Tech Systems Center van de TU/e is in toenemende mate dé partner van de industrie voor 
geavanceerde, complexe apparaten. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking met TNO in het Advanced 
Manufacturing Systems (AMSystems) initiatief dat zich richt op onder mede 3D printing. Vanuit deze succesvolle 
samenwerking worden verdere initiatieven bestudeerd. 
 

3 Onderzoek en kennisvalorisatie 
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Onderzoeksinfrastructuur 
State-of-the-art onderzoeksfaciliteiten (laboratoria en apparatuur) zijn cruciaal voor de kwaliteit van het 
onderzoek en voor het aantrekken en binden van internationaal excellerende onderzoekers. Daarnaast zijn ze 
een essentiële randvoorwaarde voor de vestiging van innovatieve (startende) bedrijven op de TU/e-Campus en 
elders in de regio. In 2018 is het overzicht van alle onderzoekslaboratoria van de TU/e op de Campus inclusief 
contactpersonen en sharing mogelijkheid met interne en/of externe partijen overgezet naar de nieuwe TU/e 
website. 
 

Roadmap valorisatie 
De Nederlandse maatschappij en het kennisintensieve bedrijfsleven in het bijzonder vragen om kennis die de 
universiteit genereert door het opleiden van studenten, het doen van grensverleggend onderzoek en het 
ondersteunen van spin-offs. Om onze maatschappelijke missie waar te maken is kennisvalorisatie een integraal 
deel van de kerntaken van de universiteit. De overheid onderstreept dit door haar Topsectorenbeleid en haar 
onderzoeksubsidies te koppelen aan de samenwerking met het bedrijfsleven. Ook de EU zet op dit beleid in, via 
een eis van IMPACT van het onderzoekresultaat op de maatschappij worden onderzoeksubsidies in competitie ter 
beschikking gesteld. Het bedrijfsleven doet nog maar beperkt aan fundamenteel onderzoek mede om reden dat 
het onderzoekresultaat nog te veraf ligt van de start van hun R&D. Om de samenwerking met het bedrijfsleven 
verder te verbeteren zal de TU/e zich op toegepast onderzoek moeten richten. De publieke bekostiging van 
onderwijs en onderzoek staat voortdurend onder druk. Hiermee worden de 2e en 3e geldstroom van steeds 
groter belang. Om internationaal competitief en zichtbaar te zijn, is het verwerven van tweede en derde 
geldstroommiddelen nodig. De internationale concurrentie tussen universiteiten op het terrein van 
kennisvalorisatie neemt sterk toe. De TU/e wil haar vooraanstaande positie op het gebied van technology 
transfer en R&D- samenwerking met het bedrijfsleven graag behouden. De “succes-rate’ van in competitie 
verkregen onderzoekmiddelen bij EU (H2020) is zo laag geworden dat bedrijven afhaken en overhead in 
universiteiten toeneemt. 
 

3.2 Highlights 
 

Young Academy of Engineering 
De TU/e Young Academy of Engineering is van start gegaan met een groep van 21 jonge wetenschappelijke 
talenten. Zijn gaan zich onder meer richten op het stimuleren van interdisciplinair onderzoek, een bijdrage 
leveren aan outreach naar het brede publiek en het geven van advies over wetenschapsbeleid.  
De TU/e Young Academy of Engineering wordt voorgezeten door Hoogleraar Patricia Dankers (Biomedische 
Technologie). Ze is tevens bestuurslid van de landelijke Jonge Akademie van de KNAW. Dit platform bestaat 
inmiddels meer dan 13 jaar en heeft diverse universiteiten in Nederland geïnspireerd tot het oprichten van een 
eigen jonge academie. 
 

Eredoctoraten 
Tijdens MomenTUm ontving Dame Ann Dowling, hoogleraar werktuigbouwkunde aan de universiteit van 
Cambridge, een eredoctoraat van de TU/e. Dowling is een expert op het gebied van zuinige en stille motoren en is 
de huidige president van de Britse Royal Academy of Engineering. Haar erepromotor is Ines Lopez Arteaga. 
 

KNAW lid 
Remco van der Hofstad, hoogleraar kansrekening, is geïnstalleerd als lid van de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen (KNAW). Dit lidmaatschap is in Nederland een groot eerbetoon voor een 
wetenschappelijke carrière. 
Remco van der Hofstad leidt de Probability onderzoeksgroep van de faculteit Wiskunde en Informatica. Daarnaast 
is hij wetenschappelijk directeur van het Europees onderzoeksinstituut Eurandom, één van de medeaanvragers 
van het zwaartekrachtprogramma NETWORKS, en woordvoerder van het `Platform Wiskunde Nederland'. 
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Intreeredes 
Innovatieve slaapmeting voor betere diagnose slaapstoornis 
Circa 10% van de Nederlanders lijdt aan een vorm van een slaapstoornis. De slaapproblematiek beïnvloedt de 
kwaliteit van hun leven aanzienlijk. Steeds meer mensen melden zich daarom aan bij gespecialiseerde slaapcentra 
voor diagnose en behandeling. Dankzij innovaties in methodieken waarmee slaaponderzoek wordt verricht, 
kunnen deze patiënten beter worden geholpen. Het Centrum voor Slaapgeneeskunde van Kempenhaeghe en de 
Technische Universiteit Eindhoven werken samen aan innovaties en wetenschappelijk onderzoek op het gebied 
van de slaapgeneeskunde. Dit gebeurt onder leiding van somnoloog prof. dr. Sebastiaan Overeem die zijn 
intreerede ‘A somnologist’s dream’ uitsprak aan de TU/e. 
 
Nederland werd sinds 1970 veel rijker, maar brede welvaart groeide minder hard 
Decennia lang was er één hoofdgraadmeter die vertelde hoe landen ervoor staan: het Bruto Binnenlands Product 
– en de groei daarvan. Maar wat we verdienen, zegt niet veel over hoe gezond we zijn of over hoe we delfstoffen 
uitputten. Jan-Pieter Smits, hoogleraar aan de TU Eindhoven en senior statistisch onderzoeker bij CBS, is de 
geestelijk vader van een nieuw meetinstrument dat beleidsmakers beter inzicht geeft in hoe de maatschappij 
ervoor staat. Daaruit blijkt onder meer dat de Nederlandse rijkdom vanaf de jaren zeventig uit de is pas gaan 
lopen met onze ‘brede welvaart’. Smits, hoogleraar Quantification of Sustainability, sprak zijn intreerede uit aan 
de TU/e. 
 

Enkele publicaties 
Luchtvochtigheid verandert materiaal van kleur 
Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) ontwikkelden een ‘schilderij’ dat van kleur 
verandert onder invloed van vocht. De ‘truc’ is dat licht een bepaalde kleur heeft als het weerkaatst op 
microscopische gelaagde structuren. Door het vocht zet het gelaagde materiaal uit en ontstaat een andere kleur. 
Toepassingen zijn talloos, variërend van verpakkingen, huizen, auto’s of van kleur veranderende decoraties, maar 
bijvoorbeeld ook echtheidskenmerken op bankbiljetten. Het wetenschappelijke artikel met de titel ‘Full Color 
Camouflage in a Printable Photonic Blue-Colored Polymer’, is verschenen in ACS Applied Materials and Interfaces. 
 
Definitief bewijs Majorana-deeltjes dichterbij dan ooit 
Een internationaal team onderzoekers van onder meer TU/e en QuTech (TU Delft) presenteerde in Nature de 
belangrijkste aanwijzing tot nu toe voor het bestaan van het mysterieuze Majorana-deeltje. In 2012 vond deze 
samenwerking onder leiding van Leo Kouwenhoven (QuTech, Microsoft) en Erik Bakkers (TU/e) de eerste signalen 
voor de aanwezigheid van het deeltje dat tegelijk zijn eigen antideeltje is. Dankzij verbeterde materialen zijn die 
oorspronkelijke experimenten nu herhaald en volgt het gevonden signaal precies wat de theorie voor het deeltje 
voorspelt. Met dit resultaat is een definitief bewijs voor het deeltje sterk dichterbij gekomen. 
 
Eindhovense cryo-elektronenmicroscoop 
Ook al is het kristalliseren van eiwitten een bewezen techniek voor het bepalen van hun structuur of het 
produceren van medicijnen, hóe die kristallisatie precies gebeurt, was tot op heden een mysterie. Maar 
onderzoekers van de TU Eindhoven, de Vrije Universiteit Brussel, en de Université Grenobles Alpes, onthulden 
voor het eerst in moleculair detail hoe een eiwit omvormt tot kristal. Bovendien waren ze in staat om met de 
hiervoor gebruikte Eindhovense cryo-TEM-microscoop het proces zodanig te sturen dat het gewenste kristal 
ontstaat. Dit moet de opheldering van 3D-eiwitstructuren en ontwikkeling van medicijnen significant kunnen 
versnellen. De resultaten zijn verschenen in het tijdschrift Nature. 
 
Nieuw kankermedicijn 1.000 keer goedkoper met behulp van ‘koffiefilter’ 
Om dure medicijnen goedkoper te maken, zijn niet altijd grote investeringen nodig. Dat bewijst een 
samenwerking tussen onderzoekers van TU/e, het Nederlandse bedrijf Syncom B.V. en het Antoni van 
Leeuwenhoekziekenhuis. Wat begon als een bachelorproject aan de TU/e, legde de basis voor een veel 
goedkopere productie van het veelbelovende kankermedicijn Z-Endoxifen. 
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Voetgangers hebben een comfortzone van 75 cm om botsingen te voorkomen 
Voetgangers zijn onbewust constant bezig met het vermijden van botsingen met tegenliggers. Meters van 
tevoren veranderen ze hun looppad om elkaar te kunnen passeren. Natuurkundigen van de TU/e analyseerden 
samen met Amerikaanse en Italiaanse wetenschappers 5 miljoen voetgangersbewegingen in het treinstation van 
Eindhoven. Ze ontdekten dat mensen gemiddeld minimaal 75 cm afstand willen houden tot elkaar. Hoogleraar 
Federico Toshi en postdoc Alessandro Corbetta publiceren deze resultaten in het journal Physical Review E. 
 
Nieuw type nanolaser die in alle richtingen schijnt 
Onderzoekers van de TU/e en DIFFER hebben een zeer energiezuinig type nanolaser ontwikkeld die in alle 
richtingen licht geeft. Dat de laser rondom licht geeft, komt door iets dat normaal gesproken zeer onwenselijk is 
in nanotechnologie: foutjes in het materiaal. De onderzoekers voorzien veel mogelijke toepassingen, maar hopen 
vooral dat hun resultaten andere wetenschappers aanzet om verder onderzoek te doen. Het onderzoek is 
gepubliceerd in Physical Review Letters. 
 
Nieuwe sensortechniek maakt super-gevoelig live monitoren van menselijke biomoleculen mogelijk 
Het menselijk lichaam is een uiterst complexe moleculaire machine waarvan de details te volgen zijn via bepaalde 
stoffen; zogeheten biomarkers. Helaas is het nog niet mogelijk om bij patiënten biomarkers live te monitoren 
doordat deze in minuscule concentraties aanwezig zijn. Onderzoekers van de TU Eindhoven hebben nu een 
nieuwe techniek ontwikkeld, die wel eens het ei van Columbus kan worden voor het live en super-gevoelig 
monitoren van biomarkers. Ze berichten erover in Nature Communications. 
 
Nieuw model voor metabool syndroom leidt tot vondst van twee ziektevarianten 
TU/e-onderzoekers hebben een nieuw rekenkundig model ontwikkeld dat accuraat de geleidelijke, lange-termijn 
progressie voorspelt van het metabool syndroom in muizen. Ook kwamen ze er dankzij hun model achter dat er 
twee varianten bestaan van de aandoening, waar veel mensen aan lijden. Het model, ontworpen door 
biomedisch ingenieur Yvonne Rozendaal in het kader van het Europese FP7 consortium RESOLVE, staat 
beschreven in PLOS Computational Biology. 
 
Nanotechniek opent deur naar orgaantransplantatie zonder leverslange medicatie 
Een nieuwe nano-immuuntherapie die het afweersysteem programmeert biedt hoop voor patiënten die na een 
orgaantransplantatie veel medicijnen moeten slikken om afstoting tegen te gaan. Een muizenstudie toont aan dat 
doelgerichte ‘herprogrammering’ van de myeloïde cellen orgaanafstoting succesvol tegengaat, zonder verdere 
medicatie. Hoogleraar Willem Mulder publiceerde deze resultaten in Immunity, het belangrijkste tijdschrift op 
het gebied van immunologie. 
 
Nieuwe epilepsiemelder herkent overgrote deel van ernstige nachtelijke aanvallen 
Een hightech armband, ontwikkeld door wetenschappers samenwerkend in het Nederlandse ‘Tele-epilepsie 
Consortium’, ontdekt 85 procent van alle ernstige nachtelijke epilepsieaanvallen. Dat is een veel betere score dan 
elke andere nu beschikbare technologie. De betrokken onderzoekers denken dan ook dat het aantal onverwachte 
nachtelijke sterfgevallen bij epilepsiepatiënten kan afnemen dankzij hun armband. Ze publiceren hun resultaten 
deze week in het wetenschappelijke journal Neurology. 
 
Nieuwe katalysator maakt CO2-afvang mogelijk in ‘coal to liquids’ 
Volgens de energieconsumptievoorspellingen blijft steenkool de komende tientallen jaren één van ’s werelds 
belangrijkste energiebronnen. Een groeiend deel ervan zal worden gebruikt om vloeibare brandstoffen te maken, 
via ‘coal-to-liquids’ (CTL). Onderzoekers uit China en van de TU/e hebben ijzerkatalysatoren ontwikkeld die de 
CTL-kosten drukken en het mogelijk maken om de grote hoeveelheden CO2 die erbij vrij komen, af te vangen. De 
onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances. 
 
Snelle test op infectieziekten 
Eindhovense en Japanse onderzoekers presenteerden een praktische en betrouwbare manier om te testen op 
infectieziekten. Je hebt slechts een speciaal oplichtend papierstripje nodig, een druppeltje bloed en een digitale 
camera, zo schrijven ze in het blad Angewandte Chemie. Dit maakt de technologie erg goedkoop en snel: na 
twintig minuten is duidelijk of sprake is van een besmetting. Dure en tijdrovende labmetingen in het ziekenhuis 
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zijn hiermee onnodig. Ook in ontwikkelingslanden heeft de test veel potentie, om eenvoudig te kunnen testen op 
tropische ziektes. 
 
Wondgenezing zonder wond 
Huidcellen die het een paar dagen zonder bloed hebben moeten stellen, en daarna in aanraking komen met 
bloedserum, beginnen meteen te bewegen en groeien in dezelfde richting. Dit ontdekten onderzoekers van het 
Oslo University Hospital en de Technische Universiteit Eindhoven. De resultaten kunnen van belang zijn voor 
inzicht in wondgenezingsprocessen zonder open wond, zoals bloeduitstortingen. Het onderzoek, gedaan door 
onder andere Liesbeth Janssen en Marijke Valk van de TU/e, is gepubliceerd in het journal Nature 
Communications. 
 
Zeer gespecialiseerde immuuncellen leiden de aanval in de strijd tegen ziekteverwekkers 
Plasmacytoïde dendritische cellen (pDC's) zijn een zeldzaam type immuuncellen die grote hoeveelheden type 1 
interferon (I-IFN) produceren, wat essentieel is in de immuniteit tegen ziekteverwekkers en kanker. 
Desalniettemin zijn de mechanismen die de I-IFN-productie reguleren, nog steeds slecht begrepen. Onderzoekers 
van de TU/e en de Radboud Universiteit Nijmegen hebben een baanbrekend lab-apparaat ontwikkeld om het 
onderzoek te versnellen. Ze ontdekten daarmee dat slechts een heel klein deel van de pDC's I-IFN produceert en 
daarmee verantwoordelijk is voor het starten van immuniteit. De resultaten zijn gepubliceerd in Nature 
Communications. 
 
Nieuwe AI-methode vergroot de kracht van kunstmatige neurale netwerken 
Een internationaal team van wetenschappers van de TU/e, de Universiteit van Texas in Austin en de University of 
Derby heeft een revolutionaire methode ontwikkeld die de algoritmen voor kunstmatige intelligentie (AI) 
kwadratisch versnelt. Hierdoor wordt AI beschikbaar op goedkope computers, en kunnen supercomputers binnen 
één tot twee jaar kunstmatige neurale netwerken benutten die de mogelijkheden van de huidige kunstmatige 
neurale netwerken kwadratisch overstijgen. De wetenschappers presenteerden hun methode in het tijdschrift 
Nature Communications. 
 
Eenzame watermoleculen in olie 
Een onderzoeker van de TU/e ontdekte dat eenzame watermoleculen niet slechts toeschouwers zijn, maar 
supramoleculaire processen in oliën sturen. Vanaf een bepaalde concentratie slaat de draairichting van de 
moleculaire helix om. Dat verschil in een links- of rechtsdraaiende structuur is belangrijk, want het kan het 
verschil maken tussen bijvoorbeeld een werkend en een niet-werkend medicijn. Hierdoor moet veel onderzoek 
opnieuw onder de loep, maar chemici krijgen ook een krachtig nieuw instrument in handen. De resultaten staan 
in Nature. 
 
Gekweekte hartklep 
Al ruim vijftien jaar zoeken wetenschappers naar de gouden formule om hartkleppen te kweken met 
lichaamseigen cellen. Nu lijkt er eindelijk een methode te zijn gevonden waarmee hartkleppen ontstaan die wél 
op lange termijn blijven doen waarvoor ze bedoeld zijn: het terugstromen van bloed tegengaan. Cruciaal blijkt de 
exacte vorm van de klepjes, die werd gevonden door uitgebreid rekenwerk aan de TU Eindhoven. De resultaten, 
behaald samen met Universität Zürich en Charité Universitätsmedizin Berlin, staan in het journal Science 
Translational Medicine. 
 
Britse piloten scoren extreem hoog op burn-outschaal 
Uit een onderzoek onder Britse piloten blijkt dat 20 procent op een burnout-schaal scores heeft die vergelijkbaar 
zijn met die van mensen die echt een burn-out hebben. Verrassend genoeg blijkt uit hetzelfde onderzoek dat 
slechts één van de 1147 piloten die deelnam, niet voldeed aan de prestatienormen tijdens de reguliere 
vluchtsimulatortraining. De auteurs vinden dat luchtvaartmaatschappijen hun piloten betere ondersteuning en 
faciliteiten moeten bieden om hen te helpen hun stressvolle banen het hoofd te bieden. Het onderzoek is 
gepubliceerd in het journal Ergonomics. 
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Enkele promoties 
Plaatselijke hartkoeling om hartschade door infarct te beperken 
Cardiologen van het Catharina Ziekenhuis zijn erin geslaagd om voor het eerst ter wereld bij mensen het hart 
plaatselijk te koelen tijdens een hartinfarct. Door een deel van het hart voor en na het dotteren te koelen kan 
volgens de cardiologen de schade van het hartinfarct mogelijk worden beperkt. Cardioloog Luuk Otterspoort is 
gepromoveerd op dit onderzoek aan de TU/e. 
 
Betere algoritmen voor kankerdetectie met ultrasound echografie 
Met de veelbelovende kankerdetectiemethode Ultrasound Imaging kunnen tumoren in onder meer prostaat en 
borst nu nog beter worden opgespoord. TU/e-promovendus Ruud van Sloun onderzocht namelijk hoe zieke 
weefsels en bloedvaten herkend kunnen worden in Ultrasound Imaging-beelden. Met dat resultaat promoveerde 
Ruud van Sloun cum laude aan de faculteit Electrical Engineering van de TU/e. 
 
Invoegassistent voor vrachtwagens neemt stuur over van chauffeur 
Invoegen op de snelweg of wisselen van rijstrook: wellicht wordt dit voor vrachtwagenchauffeurs op termijn in 
letterlijke zin een automatisme. Jan Loof, werktuigbouwkundige aan de TU Eindhoven, ontwikkelde een systeem 
dat het stuur kan overnemen en een voertuig automatisch laat invoegen. De bestuurder houdt echter altijd de 
controle over het stuur. Uit eerste praktijktests blijkt dat het voor bestuurders heel natuurlijk en prettig aanvoelt. 
Loof promoveerde op zijn onderzoek. 
 
Opschakelen naar efficiënte datacenters met fotonica 
Aan de TU/e ontwikkelde promovendus Gonzalo Guelbenzu strategieën voor datacenters om dezelfde 
hoeveelheid gegevens te verwerken met de helft van de energie, in slechts een kwart van de ruimte die er nu 
voor nodig is. 
 
Maatwerk-nierdialyse mogelijk dankzij nieuwe microsensor 
Onderzoekers van de TU/e hebben een microsensor ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt om de 
samenstelling van de nierdialysevloeistof direct te monitoren en bij te sturen. Daarmee kan dialyse maatwerk 
worden, wat de ernstige neveneffecten van het gebruik van standaard dialysevloeistof voor een belangrijk deel 
zal wegnemen. Manoj Kumar Sharma is gepromoveerd op zijn onderzoek naar deze sensor. 
 
Nieuwe robot voor schedelbasischirurgie is zeer nauwkeurig en ontlast chirurgen 
Een gat uitboren in de schedelbasis moet uiterst nauwkeurig gebeuren en vergt vaak vele uren. Dit soort 
ingrepen vereist dan ook het uiterste van chirurgen. Onderzoekers van de TU/e hebben daarom een 
operatierobot (RoBoSculpt) ontwikkeld om deze taak over te nemen. De robot kan met sub-millimeterprecisie 
automatisch en veilig een holte frezen van de gewenste vorm en afmetingen. Jordan Bos is gepromoveerd op de 
robot die hij ontwierp en bouwde. De robot zal naar verwachting binnen vijf jaar zijn eerste operatie uitvoeren. 
 
Klimaatontwerp in steden 
Yasin Toparlar is cum laude gepromoveerd op onderzoek met het onderwerp: “Designing the climates of cities”. 
Hij ontwikkelde een model dat de energieconsumptie van een gebouw analyseert en reduceert door het 
stadsklimaat te veranderen. Daarnaast heeft Toparlar een belangrijke rol gespeeld in het onderzoek naar de 
aerodynamica van fietsen. 
 
Met plasma CO2 splitsen voor zonnebrandstof 
Een veelbelovende manier om zonne-energie op te slaan is in de vorm van een brandstof. De belangrijkste stap 
hierbij  – het omzetten van CO2 naar CO – kun je met een plasma zeer efficiënt doen. Fysicus Bart Klarenaar 
ontrafelde het proces in groot detail en promoveerde cum laude op zijn onderzoek. 
 
Nauwkeuriger operatie-instrument voor diepbreinstimulatie biedt oplossingen voor wachtlijsten 
Diepbreinstimulatie (DBS) kan onder meer Parkinson-patiënten verlossen van ongecontroleerd bewegen of 
trillen. De bestaande technologie om DBS-elektrodes in de hersenen te plaatsen is echter onnauwkeurig, 
waardoor alleen topspecialisten een goede succesratio halen. Marc Janssens van de TU/e ontwikkelde daarom 
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nieuwe instrumenten, waarmee hersenchirurgen met minder ervaring met DBS de elektrode ook nauwkeurig op 
de juiste plek in de hersenen kunnen plaatsen. Dat kan de wachtlijsten helpen verkorten. Janssens promoveert op 
25 juni. 
 
Opening kookbuis biedt industrie eindelijk precieze metingen voor fabrieken 
Onderzoekers van de TU/e presenteerden een 9 meter-lange ‘kookbuis’. De constructie maakt het mogelijk om 
op ware schaal onderzoek te doen naar het gedrag van de combinatie van stoom en heet water die samen door 
een pijp stromen, iets wat in veel industriële opstellingen wordt gebruikt. De kookbuis is voornamelijk een 
noviteit om zijn schaal en optische toegankelijkheid. Giel Priems is gepromoveerd op dit onderwerp. 
 
Volgende generatie oplosmiddelen is duurzaam en een mengsel van twee poeders 
Veel vervuilende oplosmiddelen die door de chemische industrie gebruikt worden, kunnen vervangen worden 
door een wonderbaarlijk nieuw mengsel van twee poeders: ‘diep-eutectische oplosmiddelen’ (DES). Deze 
volgende generatie oplosmiddelen zijn duurzaam, veel minder brandbaar, niet vluchtig, en kan vervuilingen uit 
water halen waar huidige oplosmiddelen niet toe in staat zijn. Dannie van Osch is gepromoveerd op dit 
onderwerp. 
 
Ook topsporters hebben een hobby nodig 
Topsport vergt het uiterste van zowel lichaam als geest van de sporter. Dat je fysiek moet uitrusten van 
trainingen en wedstrijden is algemeen geaccepteerd, maar over het mentale herstel wordt in de sport nog 
relatief weinig nagedacht. Yannick Balk bewees dat topsporters – en hun coaches – beter presteren als ze 
regelmatig ontspannen, en onderzocht hoe ze dat het best kunnen doen. Hij promoveerde op dit onderzoek. 
 
Olijfolie en schimmel beschermen hout tegen houtrot 
Elke van Nieuwenhuijzen is gepromoveerd op zwarte schimmels op geolied hout die zich gedragen als een 
‘biofinish’. Dit laagje kleurt het hout en beschermt het tegen houtrot en degradatie door zonlicht. Een bijkomend 
voordeel: de schimmel repareert vanzelf beschadigingen in de beschermlaag. 
 
 “Lego”-doos voor sluizen vergemakkelijkt grootschalige renovatie 
Een algoritme dat leidt tot lego-achtige modules om sluizen uit op te bouwen is waar Tim Wilschut op 
gepromoveerd is. De “lego”-sluismodules van Wilschut moeten het vervangen en renoveren van uiteindelijk alle 
127 sluizen van Rijkswaterstaat eenvoudiger en goedkoper maken. Het algoritme vervangt de ontwerper van 
sluizen niet, maar maakt diens leven juist veel gemakkelijker. 
 
Verborgen cybergevaar op tijd blootgelegd met geavanceerde ‘Excel-visualisatie’ 
Cyberaanvallen zijn tegenwoordig erop gericht in één keer krachtig toe te slaan en grote schade te veroorzaken. 
Vaak vergen ze maanden van geheime voorbereiding. Om op tijd verdachte activiteit in dataverkeer aan het licht 
te brengen ontwikkelde informaticus Bram Cappers aan de TU/e de visualisatietool Eventpad. Deze tool zet de 
complexe datastromen van een systeem om in een overzichtelijke collectie van gekleurde blokjes die eenvoudig 
afwijkende of opvallende patronen zichtbaar maakt. Met succes toonde Cappers met Eventpad reeds meerdere 
vormen van ransomware en telefoonfraude aan. Cappers promoveerde op zijn tool waarmee hij intussen een 
startup is begonnen. 
 
Maataanpak metasyndroom in zicht met behulp van systeembiologie 
Circa een kwart van alle volwassenen heeft metaboolsyndroom; een syndroom met als bekendste kenmerken 
overgewicht, hoge bloeddruk en slechte cholesterolwaarden. Anders eten en meer bewegen is het algemene 
advies bij deze aandoening, maar dat is niet het hele verhaal. Promovendi Yvonne Rozendaal en Fianne Sips 
werkten allebei aan systeembiologische modellen die in detail de processen in het lichaam beschrijven. 
Yvonne Rozendaal ontdekte in haar systeembiologische studie dat er 2 subvarianten bestaan van het 
metaboolsyndroom bij proefmuizen met een mensachtige stofwisseling. Dieren uit de groep met de eerste 
subvariant hebben een aanzienlijk sterker verstoorde vethuishouding in het bloed dan dieren uit de andere groep 
– en waren er dus ook slechter aan toe, zonder dat er verschil was in eet- of bewegingspatroon. Een slechtere 
gezondheid is dus ook deels een kwestie van ‘domme pech’. 
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Subsidies 
HTSM-beurzen 
NanoLEDS en nano-elektronica, Nieuwe antennes voor toekomstige 5G- en 6G-draadloze communicatie, 
ultrasone beeldvorming voor hartritmestoornissen, inkt op waterbasis voor afdrukken van hoge kwaliteit en 
verbeterde diagnostiek van slaapapneu: dat zijn de TU/e-onderzoeken die zijn gehonoreerd binnen het NWO 
High Tech Systems and Materials (HTSM) programma. 
De jaarlijkse NWO-subsidie voor High Tech Systems and Materials (HTSM) stimuleert onderzoekers en bedrijven 
om samen fundamentele kennis te ontwikkelen voor technologische doorbraken en innovatieve toepassingen. 
Dankzij het subsidieprogramma van in totaal 8 miljoen euro zullen veertien onderzoeksprojecten in het hele land 
worden gefinancierd. Zeven van de veertien beurzen gingen naar wetenschappers van de TU/e, met een totaal 
budget van ongeveer 3,5 miljoen euro. 
 
Marie Curie Fellows 
Dit jaar zijn acht postdocs aan de TU/e gestart met een Marie Curie Individual Fellowship. Deze Europese beurs 
biedt de jonge wetenschappers de mogelijkheid om twee jaar onderzoek te doen binnen een Eindhovense 
vakgroep. Zeven van hen komen voor twee jaar naar de TU/e. Eén wordt eerst twee jaar gedetacheerd naar de 
University of Toronto, voordat hij voor een jaar aan de slag gaat bij Technische Natuurkunde. 
 
START-UP-beurs van NWO 
Het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater, een nieuwe theorie van glas en ultrakleine elektrische 
schakelingen. Met die drie onderwerpen gaan TU/e-onderzoekers Kitty Nijmeijer, Liesbeth Janssen en Alberto 
Curto aan de slag dankzij een START-UP-beurs van NWO. Deze nieuwe beurs is bedoeld voor creatieve, risicovolle 
ideeën van recentelijk aangestelde universitair (hoofd)docenten en hoogleraren in de natuur- en scheikunde en 
bedraagt maximaal 600 duizend euro. 
 
Acht Veni-beurzen van NWO 
Acht talentvolle, jonge onderzoekers van de TU/e ontvangen een Veni-beurs ter waarde van maximaal 250 
duizend euro: Rob Eggermont (stabiliteit en structuur in oneindig-dimensionale ruimtes), Thijs Laarhoven 
(Roosters en dichtstbijzijnde punten zoeken), Mengmeng Li (polymere monolaag elektronica), Alessandro 
Corbetta (het begrijpen en beheersen van voetgangersstromen), Elizabeth O’Niell (Artificiële intelligentie), Tom 
Huiskamp (flexibele, snelle hoogspanningspulsen voor een beter milieu), Bart Macco (tweedimensionale 
materialen als innovatieve contacten), en Soora Rasouli (een systeem voor een informatie-gedreven model van 
stedelijke activiteit – reisroutines van generieke huishoudens). 
 
Drie Vidi-beurzen van NWO 
Drie TU/e onderzoekers hebben een Vidi-beurs toegekend gekregen: Pieter Harpe over de limieten van analoge 
circuits, Sandra Hofmann voor een model van een miniatuurbot, en Oliver Tse voor evolutievergelijkingen. 
 
Twee Vici-beurzen van NWO 
Hoogleraar Nikhil Bansal van de faculteit Wiskunde en Informatica krijgt een Vici-beurs van anderhalf miljoen 
euro. Hij is één van de 35 wetenschappers die deze beurs dit jaar van NWO ontvangt. Met de subsidie wil Bansal 
nieuwe algoritmische technieken ontwikkelen om discrete beslissingen te nemen op een continue manier. Hij 
verwacht dat dit zal leiden tot toepassingen in de logistiek, bio-informatica, chipontwerp en machine learning. 
Zijn onderzoek voert Bansal deels uit bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica in Amsterdam. 
Hoogleraar Willem Mulder kreeg een prestigieuze Vici-beurs van 1,5 miljoen euro toegekend, voor de het 
ontwikkelen van nanobiologics die het recent ontdekte geheugen van het aangeboren immuunsysteem, en het 
programmeren om orgaanafstoting te voorkomen of kanker te bestrijden. Hij startte een Precision Medicine 
onderzoeksgroep aan de faculteit Biomedische Technologie van de TU/e. 
 
TOP-subsidie van NWO 
De modellen die toekomstige gebeurtenissen kunnen voorspellen zijn vaak zo complex dat bijna niemand meer 
begrijpt hoe een bepaald advies tot stand komt. Dat zorgt voor steeds meer twijfel bij betrokkenen over de 
uitkomsten. Om meer inzicht te krijgen in de totstandkoming van een voorspelling gaat TU/e letterlijk in beeld 



 

57 

brengen wat er gebeurt in zo’n model. Hoogleraar Visualisatie Jack van Wijk gaat dat doen met een TOP-subsidie 
van NWO van bijna 700 duizend euro. 
 
NWO Perspectief 
NWO en enkele industriële partners hebben 28 miljoen euro toegekend aan zes onderzoeksprojecten op het 
gebied van Innovatief Onderzoek. Vier van de toegekende onderzoeksprogramma's omvatten belangrijke 
bijdragen van wetenschappers van de TU/e, voor een totaal budget van ongeveer 3 miljoen euro (2 miljoen euro 
van NWO, en 1 miljoen euro van de industrie). Hun onderzoek zal zich richten op nieuwe robotica voor de 
voedselproductie (FlexCRAFT; Herman Bruyninckx, René van de Molengraft, Maarten Steinbuch), schone 
chemische processen voor de opslag van groene stroom (EC2B; Emiel Hensen), slimmere optische 
meettechnieken en geavanceerde beeldvormingstechnieken voor de diagnose van vaatziekten (Synoptic Optics; 
Job Beckers). 
 
ERC Starting Grant 
Vier wetenschappers van de TU/e kregen van de European Research Council een Starting Grant, een 
onderzoekssubsidie van maximaal 1,8 miljoen euro. Met deze subsidies gaan ze onderzoek doen naar de 
prestaties van cardiovasculaire implantaten van biomaterialen (Sandra Loerakker), het doorgronden van de 
werking van bepaalde immuuncellen (Jurjen Tel), voorbewerkingstechnieken om tijdrovende algoritmes te 
versnellen (Bart Jansen), en een nieuw soort lab-on-a-chip voor detectie van kankercellen in het bloed (Yoeri van 
de Burgt). 
 
ERC Consolidator Grant 
Hoogleraar Willem Mulder ontving van de European Research Council (ERC) een Consolidator Grant van 2,75 
miljoen euro voor zijn onderzoek naar kankerimmunotherapie, een innovatieve behandeling van kanker 
gebaseerd op het versterken van de natuurlijke afweer van het menselijk lichaam door nanotechnologie. Mulder 
zal de fondsen gebruiken om zijn onlangs opgerichte Precision Medicine-groep bij de faculteit Biomedical 
Engineering van de TU/e te versterken. 
 
ERC Advanced Grant 
Bert Meijer en Nico Sommerdijk hebben allebei een ‘Advanced Grant’ van de European Research Council 
ontvangen. Sommerdijk, hoogleraar Bioinspired and Multiscale Materials Chemistry, gaat met de beurs (3,5 
miljoen euro) proberen de fundamentele mechanismen van botvorming bloot te leggen. Meijer, hoogleraar 
Organische Chemie, wil met de beurs (2,5 miljoen euro) belangrijke stappen zetten om complexe functionele 
materialen en systemen stapsgewijs te bouwen. 
 
Take-off haalbaarheidsstudie van NWO 
Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen heeft een Take-off haalbaarheidsstudie toegekend 
aan : de valorisatie van een katalytisch proces voor lignine-depolymerisatie, ontwikkeld door prof. Emiel Hensen 
en zijn team; de valorisatie van een temperatuurgevoelig ‘smart material’ dat water uit de lucht wint, ontwikkeld 
door het team van dr. Catarina Esteves; en voor het opstarten van de nieuwe spin-off MaxWaves, dat nieuwe 
draadloze technologie wil commercialiseren om het extreem snelle 5G en 6G mogelijk te maken, ontwikkeld in de 
onderzoeksgroep van hoogleraar Bart Smolders. 
Take-off richt zich op het faciliteren en het stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit de 
Nederlandse universiteiten. 
 
4TU.Federatie 
Met de toekenning van in totaal 22 miljoen euro aan vijf onderzoeksprogramma’s binnen het thema ‘High Tech 
for a Sustainable Future’ geeft de 4TU.Federatie een stevige impuls aan het onderzoek naar duurzame 
technologie. Daarmee nemen de vier technische universiteiten het voortouw in het creëren van significante 
impact op maatschappelijke uitdagingen op de lange termijn. De TU/e coördineert één van de vijf 
onderzoeksprogramma’s waarbij gekeken wordt naar het meten van lichaamsbeweging en voeding, en 
veranderingen daarin, voor een gezonde levensstijl. 
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Prijzen 
Academic Society Award 
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) heeft de Academic Society Award uitgereikt aan prof.dr.ir. Kitty 
Nijmeijer, hoogleraar Membraantechnologie. Nijmeijer wordt deze prijs toegekend vanwege het grote belang van 
haar onderzoek en de aansprekende wijze waarop zij de verbinding weet te leggen tussen wetenschap en 
maatschappij. 
 
Chirality Medal 2018 
Bert Meijer, hoogleraar Organische Chemie, heeft de Chirality Medal 2018 ontvangen voor zijn waardevolle 
bijdragen aan de kennis over en het ontwerpen van chirale supramoleculaire systemen en materialen. Het is een 
erkenning die is voorbehouden aan wereldtoppers; op de lijst met laureaten staan onder meer vier 
Nobelprijswinnaars. 
 
Academic Society Award 
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) reikte de Academic Society Award uit aan Kitty Nijmeijer, hoogleraar 
Membraantechnologie. Nijmeijer wordt deze prijs toegekend vanwege het grote belang van haar onderzoek en 
de aansprekende wijze waarop zij de verbinding weet te leggen tussen wetenschap en maatschappij. 
 

Spin-off 
Startup DENS 
Team FAST, het studententeam van de TU/e dat de afgelopen jaren onder meer heeft gewerkt aan een 
‘mierenzuurmotor’ voor bussen, gaat verder als startup DENS. Binnen dit bedrijf moet de technologie om 
elektriciteit op te wekken uit Hydrozine (dat voor 99% bestaat uit duurzaam geproduceerd mierenzuur) 
commercieel verkrijgbaar worden gemaakt. DENS start met stationaire generatoren om deze vervolgens door te 
ontwikkelen voor mobiele toepassingen. 
Spin-off Sponsh 
Sponsh, een spinoff van de TU/e die een temperatuurgevoelig textiel ontwikkelt dat water uit de lucht 
produceert, is uitgeroepen tot de beste chemische start-up van 2018. Het is het derde achtereenvolgende jaar 
dat een startup afkomstig van de TU/e deze prijs wint. Bovendien waren dit jaar de andere twee genomineerden 
ook initiatieven van TU/e, Vertoro en Lusoco. Oprichters Catarina Esteves en Lourens Bout van Sponsh kregen de 
Gouden KIEM 2018 uitgereikt door NWO, de Topsector Chemie en InnovatieLink. De prijs bestaat uit 25.000 euro 
en een sculptuur. 
 

3.3 Kengetallen 
Promoties en promotierendementen 
 
Promoties 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal instromers on pay-roll in PhD-trajecten 259 228 237 230 242 

 % vrouwen 27 28 24 32 28 

 % buitenlanders 55 59 63 57 54 

Aantal promoties 243 234 222 212 264 

 waaronder aantal proefontwerpen 10 3 5 16 5 
Bron: TU/e HRM-systeem en TU/e Promotieregister. Peildatum: 31 december. 
 
Promotierendementen 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Aandeel (%) binnen 5 jaar gepromoveerde promovendi on-payroll 66 67 66 66 61 
Bron: TU/e HRM-systeem en TU/e Promotieregister. Peildatum: 31 december. 
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Publicaties27 
 
Publicaties 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Wetenschappelijke publicaties 4.141 3.998 3.764 3.754 3.655 

 Wetenschappelijk tijdschrift artikelen, peer-reviewed 1.860 1.868 1.991 2.098 2.256 

 Wetenschappelijk tijdschrift artikelen, niet peer-reviewed 41 45 63 89 81 

 Hoofdstuk in boek en conferentieproceeding 1.711 1.608 1.390 1.280 1.025 

 Rapporten 244 221 81 56 35 

       

 Boeken 33 18 16 21 16 

Vakpublicaties 99 108 120 133 114 
Bron: Pure, peildatum: 29-1-2019 
 
Publicaties in Scopus 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Totaal aantal publicaties, 
(articles, reviews and conference papers) 

2.675 2.709 2.601 2.710 2.602 

      

Aandeel (%) co-publicaties met industrie 12,9 11,7 11.7 11.3 11.1 

Aandeel (%) internationale co-publicaties 48,0 51,6 51,7 52,0 54,2 
Bron: Scopus/SciVal, peildatum databron Scopus: 29-1-2019 opgehaald in SciVal  

                                                                        
 
 
27 Er heeft ten opzichte van het Jaarverslag 2017 een correctie plaatsgevonden op het aantal publicaties in 2014, 2015, 2016 en 
2017. Ten tijden van de peildatum begin 2018 waren nog niet alle publicaties verwerkt in Scopus en het TU/e 
onderzoeksregistratiesysteem Pure. 
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Persoonlijke beurzen 
NWO Vernieuwingsimpuls 
Er werden in 2018 door TU/e onderzoekers 8 Veni-projecten (ronde van 2018), 3 Vidi-projecten (ronde 2017) en 2 
Vici-projecten (ronde 2017) verworven in het kader van de Vernieuwingsimpuls van NWO. De uitslag van de Vidi 
en Vici ronde van 2018 worden in 2019 bekend gemaakt. 
 
NWO Vernieuwingsimpuls 
Ronde van 2014 2015 2016 2017 2018 

Veni 6 1 4 7 8 

Vidi 3 1 7 3 Nog niet bekend 

Vici 2 2 1 2 Nog niet bekend 

Rubicon 1 1 1 1 4 
 
ERC Grants 
Er werden in 2018 door TU/e onderzoekers 4 Starting grants (ronde van 2018), 1 Consolidator grant (ronde van 
2018) en 2 Advanced grants (ronde van 2017) verworven in het kader van de ERC grants. De uitslag van de 
Advanced grant ronde van 2018 worden in 2019 bekend gemaakt. 
 
Aantal verworven ERC Grants 
Ronde van 2014 2015 2016 2017 2018 

Starting 1 2 1 2 4 

Consolidator 2 - 1 1 1 

Advanced 1 1 1 2 Nog niet bekend 
 

Externe beoordelingen 
In 2018 is het onderzoek in het domein Applied Physics (Technische Natuurkunde) door een internationale 
commissie gevisiteerd. De commissie beoordeelde het onderzoek conform het Standaard Evaluatie Protocol (SEP) 
2015-2021 op de onderdelen Quality, Relevance for Society en Viability. De scores worden op een 4-puntsschaal 
gegeven met de volgende betekenis: 1 = world leading/excellent, 2 = very good, 3 = good, 4 = unsatisfactory. De 
faculteit behaalde op Quality en Viability de score ‘excellent’ tot ‘very good’ (1-2) en op Relevance for Society 
zelfs het predicaat ‘excellent’ (1). De commissie gaf de faculteit naast deze positieve beoordeling ook diverse 
waardevolle adviezen. In 2019 zal het onderzoek van Mechanical Engineering (Werktuigbouwkunde) als laatste 
onder het bestaande SEP worden gevisiteerd. Alle visitatierapporten en bestuurlijke reacties worden op de TU/e-
website onder ‘Research’ openbaar gemaakt. Het College van Bestuur bespreekt de aanbevelingen van de 
commissies met de faculteitsbesturen, die waar nodig verbeterplannen opstellen. 
 
Scores onderzoeksvisitaties in het kader van SEP 2015-2021 
 Site visit Quality Relevance Viability 

Computer Science (Wiskunde & Informatica) 2015 2 2 3 

Mathematics (Wiskunde & Informatica) 2015 1 1 1 

Chemical Engineering (Scheikundige Technologie) 2015 1 1 2 

Built Environment (Bouwkunde) 2016 1-2 1-2 1-2 

Industrial Engineering & Innovation Sciences 2017 2 2 2 

Biomedical Engineering 2017 2 2 1 

Electrical Engineering 2017 Very good n.v.t. n.v.t. 

Industrial Design 2017 2 1 2 

Applied Physics (Technische Natuurkunde) 2018 1-2 1 1-2 

Mechanical Engineering (Werktuigbouwkunde) 2019    
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Valorisatieindicatoren 
In 2012 formuleerden de Nederlandse universiteiten in hun prestatieafspraken met het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap hun valorisatiedoelstellingen. In navolging hiervan ontwikkelde iedere universiteit eigen 
valorisatie-indicatoren om prestaties te meten. Dit proces moet resulteren in een geteste en gevalideerde set van 
indicatoren waarmee universitaire inspanningen in de complexe context van valorisatie zichtbaar kunnen worden 
gemaakt. Over dit proces wordt in VSNU verband in een aparte rapportage verslag gedaan. 
De opdracht voor het ontwikkelen van valorisatie-indicatoren is begin 2013 door de technische universiteiten in 
3TU-verband opgepakt. In 2015 zijn de ontwikkelde indicatoren getest en is operationalisering van de indicatoren 
in 3TU-verband verder afgestemd. Eind 2015 is een eerste definitieve set van valorisatie indicatoren gekozen.  
De resultaten voor deze indicatoren zijn hieronder opgenomen. In de komende jaren zullen deze indicatoren 
verder worden ontwikkeld en/of worden aangevuld. 
Gezien de geringe betrouwbaarheid en onvoldoende validiteit van een aantal indicatoren voor de TU/e, zijn deze 
hier niet langer weergegeven. Het betreft het aantal behaalde studiepunten in ondernemerschapsonderwijs en 
het aantal stages in Bachelor- en Masterfase. 
 
 Valorisatieindicatoren 2018 
1 Omvang 2e en 3e geldstroom 1e geldstroom 282,0 

2e geldstroom 29,2 

3e geldstroom 73,1 

2 Stages en 
afstudeeropdrachten 
bij niet-academische 
instellingen 

PDEng 128 

3 Co-publicaties28 CWTS Leiden Ranking - UIC #3 

University Industry Co-publications 15.4% 

4 Intellectueel eigendom Octrooiaanvragen 47 
Licenties 36 

5 Bedrijvigheid Spin-off met TU/e-IP 8 

Start-up TU/e gestart door (ex-) 
TU/e-ers zonder TU/e-IP 

20 

6 Nevenwerkzaamheden29 Hoogleraren (bezoldigd en 
onbezoldigd) met een niet-
academische nevenfunctie 

104 
36% van het totaal 
aantal hoogleraren 

7 Loopbaan alumni30 Percentage werkzaam bij niet-
academische organisaties 

78% 

8 Resultaat31 Beoordeling ‘Relevance to Society’ 
per Research Assessment 

Chemical Engineering 2015: “1” 
Computer Science 2015: “2” 

Mathematics 2015: “1” 
Built  Environment 2016: “1-2” 

Biomedical Eng. 2017: “2” 
IE&IS 2017:”2” 

Industrial Design 2017: “1” 
Physics 2018: “1” 

                                                                        
 
 
28 Positie op de ranglijst en percentage wetenschappelijke publicaties in samenwerking met private partners in de Leiden 
Ranking, onderdeel University-Industry Collaborations (UIC). De waarden van het jaar 2015 zijn overgenomen. 
29 Aantal en percentage hoogleraren met een aanstelling aan de TU/e van maximaal 0,2 fte. 
30 Bron WO-Monitor 2017. 
31 In de onderzoeksvisitaties wordt vanaf 2015 een beoordeling gegeven van de ‘relevance to society’ van het onderzoek. Tot nu 
toe zijn er zes disciplines beoordeeld. De overige volgen de komende jaren. Een “1” is de best mogelijke beoordeling, een “2” 
betekent “zeer goed”, een “4” geeft aan dat de relevantie onvoldoende wordt geacht. 
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Start-ups en spin-offs 
In 2018 zijn er op basis van kennis van de TU/e 28 start-ups en spin-offs ontwikkeld.  
Vanuit TU/e Innovation Lab is er ook veel aandacht besteed aan het financieel gezond houden van de bestaande 
spin-offs. Samen met deze spin-offs zijn roadmaps gedefinieerd en ondernemingsplannen aangescherpt. Op basis 
daarvan is het mogelijk geweest om nieuw kapitaal voor deze spin-offs aan te trekken tot een bedrag van ca. 20 
miljoen euro. De Studenten Incubator (Startup Eindhoven) heeft in 2018 negentien nieuwe start-ups 
voortgebracht en begeleidt momenteel een zeventigtal innovatieve start-ups. 
 

Octrooien 
De TU/e heeft een Easy Access beleid op het gebied van uitvindingen. Het doel is om samenwerkende partijen, 
zoals bedrijven eenvoudig toegang te geven tot te patenteren kennis. Op dit moment wordt circa 70% van de 
TU/e uitvindingen rechtstreeks gepatenteerd in het bedrijfsleven.  
Het totaal aantal op naam van de TU/e ingediende octrooiaanvragen kwam in 2018 uit op 47. Een deel hievan 
werd als US- of EP provisional patent application ingediend. Een provisional patent application heeft een 
geldigheidsduur van één jaar. De belangrijkste redenen om een provisional in te dienen zijn het vroegtijdig 
vastleggen van kennis om de business case verder uit te kunnen werken en de onderzoeker de mogelijkheid te 
geven om te publiceren. Aan het einde van dat jaar moet de keuze gemaakt worden om de provisional te laten 
verlopen of om deze door te zetten. Het doorzetten van een provisional gebeurt in de vorm van het aanvragen 
van een Patent Cooperation Treaty (PCT) aanvraag of een reguliere nationale of regionale aanvraag. In 2018 heeft 
de TU/e 14 provisionals doorgezet in een reguliere aanvraag. De provisionals die niet doorgezet zijn, hebben als 
reden dat de business case niet sterk, of dat octrooiering niet mogelijk of zinvol bleek te zijn. Daarnaast worden 
er ook octrooien met daarop een of meer TU/e onderzoekers aangevraagd door bedrijven. 
 

Licenties 
In 2018 zijn er 36 nieuwe licenties en overdrachten van IP gerealiseerd. 
Bij de ontwikkeling van een TU/e spin-off (op basis van unieke TU/e kennis) wordt de TU/e IP niet direct 
overgedragen, maar eerst gelicenceerd. Hiermee houdt de TU/e het juridisch eigendom, totdat de spin-off op 
eigen benen kan staan. 
 

Valorisatiefinanciering 
Start-up financiering 
• In 2018 zijn een aantal mijlpalen gerealiseerd. Het seedfonds Innovation Industries is van start gegaan met 

een kapitaal van 75 miljoen Euro. De TU/e Holding is in dit fonds aandeelhouder. In 4TU verband is hard 
gewerkt aan de realisering van dit fonds.  

• In Noord-Brabant is het pre-seed/ proof of concept fonds Brabant Start-Up Fonds (BSF) opgericht met een 
kapitaal van 10 miljoen Euro. Dit vroege-fase-fonds moet technologiebedrijven ondersteunen met vroeg-fase-
financiering.  

 
Valorisatiesubsidies 
In 2018 zijn er vanuit de TU/e zes aanvragen voor de Haalbaarheidsstudie (Take-off fase 1), drie aanvragen voor 
een Demonstrator en twee aanvragen voor een Open Mind door de Technologiestichting TTW (voorheen STW) 
gehonoreerd. Daarnaast zijn drie aanvragen voor een ERC Proof of Concept Grant (ERC PoC) gehonoreerd. TTW 
Take-off en ERC PoC staan open voor onderzoekers die technologische onderzoeksresultaten willen vermarkten. 
Een Take-off fase 1 (max. 40.000 euro) ondersteunt het uitvoeren van een onderzoek naar de technologische en 
commerciële haalbaarheid van een technologie. Een Take-off VFF (max. 40.000 euro) ondersteunt de uitvoering 
van een voorstel tot aan het punt waarop private financiers de verdere commerciële ontwikkeling voor hun 
rekening willen nemen. De ERC PoC (150.000 euro) is een combinatie hiervan en ondersteunt beide fases. TTW 
Demonstrator (max. 150.000 euro) is er op gericht om een technologie verder te ontwikkelen tot het niveau van 
een Minimal Viable Product, ofwel een demonstratiemodel met een Technology readiness level van 5. TTW Open 
Mind (50.000 euro) ondersteunt het verder uitwerken van technologie met een verrassende maatschappelijke 
toepassing. Een belangrijk deel van de innovatiesubsidies wordt verkregen via EFRO projecten: OP-Zuid en 
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Interreg. Met name via OP-Zuid en Interreg is de TU/e uiterst succesvol gebleken in het aantrekken van financiële 
middelen (>10 miljoen euro). 
 

3.4 Diversen 
 

Doelmatigheid 
De doelmatigheid in het onderzoek is voor de TU/e van groot belang en vraagt om samenwerking met collega-
universiteiten om prioriteiten landelijk vorm te geven en de concurrentiepositie internationaal te versterken. Met 
dit doel investeren TU/e, de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht gezamenlijk zo’n 10 miljoen euro, waarvan 
in 2018 6 miljoen is gecommitteerd. Ook in 4TU-verband (TU Delft, de Universiteit Twente en Wageningen 
Universiteit) worden nieuwe initiatieven gestart. Met deelname in inmiddels vijf NWO-
zwaartekrachtprogramma’s, participeert de TU/e in nationaal afgestemd onderzoek van topniveau. Met het 
EuroTech Universities Network participeert de TU/e in het COFUND-programma en is in 2018 succesvol de KIC 
Urban Mobility van het European Institute for Innovtion & Technology geïnitieerd. De kern van al deze 
samenwerkingen is dat de combinaties van ieders specialisme leiden tot internationaal leidende initiatieven. 
 

Onderzoekscholen 
De TU/e was in 2018 penvoerder van vijf onderzoekscholen (BETA, IPA, COBRA, EPL en EM). Verder was de TU/e 
actief in twaalf onderzoekscholen waarvan het penvoerderschap door een andere universiteit wordt vervuld. In 
2014 zijn afspraken gemaakt tussen de VSNU en SODOLA over de bekostiging van de onderzoekscholen. Deze 
afspraken zijn op TU/e-niveau geoperationaliseerd en in 2015 ingegaan voor een periode van drie jaar. De 
afspraken zijn geëvalueerd en nieuwe contracten zijn ter ondertekening aangeboden. In 2019 heeft naar 
verwachting de set van 5 onderzoeksscholen waar de TU/e penvoerder van is een nieuw contract als basis voor 
zijn werkzaamheden. 
 

Topsectoren 
De TU/e hecht grote waarde aan het topsectoren beleid, en wel om twee redenen. Enerzijds stimuleert het 
publieke kennisinstellingen (zoals de TU/e) om een deel van de onderzoeksmiddelen in te zetten op thema’s die 
voor het bedrijfsleven relevant zijn en worden bedrijven gestimuleerd te investeren in publiek onderzoek. 
Anderzijds biedt het topsectoren beleid een mechanisme om samen met het innovatie bedrijfsleven onderzoek- 
en innovatie roadmaps op te stellen en gezamenlijke projecten te definiëren en uit te voeren. Medewerkers van 
de TU/e participeren in de relevante roadmap discussies van de topsectoren, “High Tech Systems and Materials” 
(HTSM), Chemie, Energie, Logistiek, Life Sciences & Health en Creative Industries. Met de twee topsectoren 
Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Agri&Food worden cross-over samenwerkingsprojecten gedefinieerd tussen 
deze twee sectoren en de andere topsectoren. Hiertoe is Daartoe is eerder al een gemeenschappelijke visie 
beschreven: “HighTech to Feed the World”. 
De TU/e heeft een gestructureerde aanpak om de samenwerking met bedrijven per topsector in kaart te 
brengen, de financiële bijdrages van de bedrijven te achterhalen teneinde deze als grondslag voor de PPS-toeslag 
te rapporteren. Deze grondslag leidt tot 30% PPS-toeslag voor de TKI’s van de topsectoren. Bij de TKI’s van de 
topsectoren HTSM en Chemie wordt de TU/e rechtstreeks uitgenodigd om projectvoorstellen in te dienen ter 
grootte van de overeenkomende PPS-toeslag. Dankzij de PPS-programmatoeslag van de TKI HTSM zijn we in staat 
geweest om in 2018 een 
viertal extra projecten te definiëren met o.a. NXP, GN-Resound, Philips en een drietal ziekenhuizen in de regio. 
Deze projecten met een gezamenlijke omvang van ruim 5 miljoen euro zijn alle in 2018 gehonoreerd. Naast de 
PPS programmatoeslag maakt de TU/e ook steeds meer gebruik van de (later ingevoerde) PPS-projecttoeslag 
regeling waarbij het mogelijk is om de grondslag van een innovatie met de industrie direct te benutten en de 
resulterende PPS-toeslag in te zetten in datzelfde project. Dit betekende in 2018 nog eens een extra half miljoen 
Euro voor innovatieve Publiek-Private Samenwerking. 
 

TU/e Impuls promotieplaatsen 
De TU/e investeert samen met externe partners in de periode 2013-2019 zo’n 100 miljoen euro in 
promotieplaatsen op de onderzoekszwaartepunten van de TU/e: Energy, Health, Smart Mobility, High Tech 
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Systems, Materials en Data Science. Op deze wijze koppelt de TU/e kennisvalorisatie aan onderzoeksterktes. Doel 
is dat enerzijds langdurige samenwerking met bedrijven wordt vormgegeven in flagship-projects en anderzijds 
dat de onderzoekscapaciteit van de TU/e op peil blijft bij dalende overheidsuitgaven. Er zijn op deze wijze zo’n 
270 promotieplaatsen gerealiseerd. In 2019 zal een evaluatie plaatsvinden. 
 

Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit TU/e 
Sinds 1 januari 2005 is aan de TU/e de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van kracht geworden 
voor wetenschappelijk personeel. Deze is per 1 oktober 2018 vervangen door de Nederlandse Gedragscode 
Wetenschappelijke integriteit. Per 1 september 2014 is daarnaast de TU/e Gedragscode Wetenschapsbeoefening 
van kracht geworden voor wetenschappelijk personeel en studenten. Voor klachten over inbreuken op beide 
codes is er de Klachtencommissie Wetenschappelijke integriteit onder voorzitterschap van prof.dr. H. Nijmeijer. 
Daarnaast is er een Vertrouwenspersoon op dit gebied, prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst.  
De Vertrouwenspersoon heeft in het verslagjaar zeven nieuwe zaken in behandeling genomen. Normaal zijn dat 
er twee of drie. 
De commissie heeft in het verslagjaar één klacht in ontvangst genomen. 
 

Duurzaamheid 
Naast de belangrijke plek die duurzaamheid inneemt in het onderwijs, vormt zij tevens de rode draad in het 
onderzoek van de TU/e. Tal van onderzoeksprogramma’s van de universiteit zijn direct of indirect gericht op het 
verbeteren van de duurzaamheid van producten, processen en systemen.  
 
Strategic Areas  
Binnen Strategic Area Energy werken onderzoeksgroepen aan de volgende focusgebieden Chemergy, Solar PV, 
Urban Energy, en Nuclear Fusion. Op het gebied van Smart Mobility ziet de TU/e in technologie een belangrijke 
oplossing voor het minimaliseren van de negatieve effecten van mobiliteit, zoals luchtvervuiling, files en 
ongevallen. Een groot aantal onderzoekers draagt bij aan slimmere, productievere mobiliteit en transport én aan 
veilige, schone en efficiënte voertuigen. Voor het Strategic Area Health zijn ruim driehonderd onderzoekers van 
negen verschillende faculteiten verbonden aan het voorkomen, eerder herkennen en effectiever behandelen van 
ziektes en het stimuleren van een gezonde leefstijl en leefomgeving. 
 
Living Labs  
De TU/e zet haar campus in als een laboratorium.  
Het in 2018 opgeleverde hoofdgebouw Atlas wordt door het Intelligent Light Institute (ILI), een instituut 
dat nieuwe toepassingen van intelligent licht onderzoekt gebruikt als ‘living lab’. In dit levend laboratorium 
wordt onderzocht met welk verlichtingsconcept het verzuim vanwege SAD (Seasonal Affective Disorder, in 
Nederland beter bekend als winterdepressie) kan worden teruggedrongen. Daarnaast biedt het gebouw in de 
trappenhuizen en op het dak verdere mogelijkheden om onderzoek te doen naar bouwmaterialen, PV-systemen 
en andere gebouwcomponenten. 
In het Living Lab Light gebruikt de TU/e haar lichtsystemen als Living Lab zowel in gebouwen als in de 
buitenomgeving. Onderzoekers kunnen daardoor met de lichtinstallatie verschillende soorten onderzoek doen. 
Bij het Living Lab Smart Mobility maakt de TU/e gebruik van haar eigen campus om te experimenteren met het 
schoner, veiliger en efficiënter maken van voertuigen, en tevens het slimmer organiseren van mobiliteit en 
transport.  
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3.5 Vooruitblik 
 

Baanbrekend onderzoek 
Aan de basis van toekomstig succes van de TU/e ligt het vermogen om baanbrekend onderzoek te verrichten. 
Allen door op verschillende gebieden top van de wereld te zijn, is de TU/e relevant voor de regio. Met die ambitie 
start de TU/e in 2019 met investeringen in zes cross-disciplinary research themes (CRT’s). Deze investeringen 
lopen in de komende jaren op tot 60 miljoen euro in totaal.  
• Smart Materials & Processes 
• Bioengineering Health 
• Complex high tech systems 
• Human-centered systems & environments 
• Renewable Energy 
• Data-driven intelligent systems 
 
Het doel van deze investeringen is om de disciplines te versterken in onderlinge samenhang, opdat hiermee 
interdisciplinaire sterktes kunnen worden opgebouwd die kenmerkend zullen zijn voor de TU/e in de komende 
jaren.  
 
In ontwikkeling is het instituut IRES op het gebied van duurzame energieopslag. De belangrijkste 
onderzoeksfocusgebieden zullen zijn chemische conversie, metaalbrandstoffen en warmteopslag. 
 

Sectorplannen 
Een belangrijk deel van 2019 staat in het teken van de voorstellen voor de sectorplannen Bèta & Techniek, waarin 
de TU/e zich richt op het versterken en verder ontwikkelen van al aanwezige sterktes in de funderende 
ingenieurswetenschappen. Er komt een plan voor Bèta, waarin aandacht geschonken wordt aan Technische 
Natuurkunde, Scheikunde Technologie, Wiskunde en Informatica. In het plan voor Techniek wordt aandacht 
geschonken aan Werktuigbouwkunde, Civiele Techniek (w.o. Bouwkunde) en Elektrotechniek. De TU/e hoopt 
hiermee ca. 8 miljoen euro structurele bekostiging te verkrijgen, waarmee ook de onderwijscapaciteit wordt 
vergroot. De investeringen in de cross-disciplinary research themes (60 miljoen euro) zullen de 
sectorplaninvesteringen versterken.  
 

Voorbereiding op Horizon Europe 
Horizon Europe, de opvolger van het Europese kaderprogramma Horizon 2020, zal vanaf 2021 gaan lopen. Op dit 
moment zijn panels al druk bezig met het ontwikkelen van voorstellen voor de inhoud van het programma. De 
TU/e bereidt zich hier ook op voor, met name door excellente onderzoekers en clusters van onderzoekers in staat 
te stellen hierop te anticiperen en zelf input te geven. 
 
Onderzoeksinfrastructuur 
In 2019 zal verder gewerkt worden aan de interne en externe profilering en toegankelijkheid van de 
onderzoeksfaciliteiten en zullen best practices voor shared facilities uitgewisseld worden. Daarnaast zal een 
Research Infrastructure Agenda ontwikkeld worden die aangeeft hoe de hoogwaardige labinfrastructuur in de 
toekomst in stand gehouden kan worden. 
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4.1 Profiel en beleid 
Onderwijs 
Bedrijven in het hightech ecosysteem van de regio Brainport verwachten TU/e-afgestudeerden van een 
hoog niveau die binnen een competitieve internationale werkomgeving hun talenten kunnen ontplooien. 
Dat betekent dat de TU/e zich richt op internationaal toptalent, alle studenten voorbereidt op een 
internationale carrière en dat de universiteit zelf een international community is. Om meer toptalent te 
werven en om het internationale karakter van de TU/e community te versterken, streeft de TU/e naar 
een verhoging van de internationale instroom in zowel de bachelor- als de masteropleidingen. 
Daarnaast richt de TU/e zich op het uitbreiden van de mogelijkheden voor een internationale context voor 
studenten en docenten om internationale ervaring op te doen en in diverse, multiculturele teams samen te 
werken in de international classroom op de TU/e of in het buitenland.  
 

Onderzoek 
Wetenschap is bij uitstek een internationale activiteit. Internationale ervaring is essentieel voor elke 
wetenschappelijke carrière en internationale samenwerking is een onmisbare element in elk 
onderzoeksprogramma. In het vergroten van de impact van het onderzoek staan daarom het aantrekken van 
internationaal toptalent en het verhogen van de participatie in internationale onderzoeksprogramma’s centraal. 
Participatie in internationale onderzoeksprogramma’s is belangrijk voor het realiseren van internationale 
samenwerking met andere onderzoekers en met bedrijven. 
 

Netwerken en partnerships 
Netwerken van universiteiten en/of bedrijven zijn belangrijke katalysatoren voor internationale samenwerking. 
Naast de internationale netwerken die onderzoekers zelf beheren, hebben deze institutionele netwerken en 
partnerships een belangrijke meerwaarde in de internationale werving en uitwisseling van studenten, 
onderwijsvernieuwing, het ontwikkelen en profileren van de onderzoeksterktes, en het versterken van specifieke 
activiteiten zoals business creation. Zie meer over partnerships in hoofdstuk 5.  
 

Internationale reputatie 
 In 2018 is de zichtbaarheid van de TU/e internationaal versterkt. Waar in 2017 al meer internationale media 
aandacht is gerealiseerd, is dat aantal in 2018 verder gegroeid. Grote kranten, maar ook belangrijke 
internationale fora en social media influencers hebben aandacht besteed aan onderzoek van de TU Eindhoven. 
De helft van onze volgers op Facebook in Instagram zijn internationaal.Verschillende films zijn gemaakt (bijv. Data 
Science), deze zijn Engelstalig en hebben daarmee een breed bereik gehad. De website is vernieuwd, geheel 
Engelstalig, met als doel meer ruimte te bieden voor profilering van wetenschappers en hun onderzoek aan de 
TU/e. 
 
Internationale studenten 
De marketingactiviteiten gericht op internationale studenten zijn ingedeeld volgens de fasen die de student voor 
oriëntatie doorloopt. Zo bereiken we middels online search engine advertising vooral studenten met een 
technisch profiel, in zeven landen en Nederland, en richten we ons ook op huidige Master studenten ten behoeve 
van sollicitaties voor de PDEng programma’s. De website studeren is geheel vernieuwd om studiekiezer nog beter 
te helpen. In alle doellanden was de TU/e in 2018 aanwezig op internationale beurzen, geinteresseerden worden 
opgevangen in een CRM en nadien benaderd met opvolgingsacties. Webinars worden voor alle opleidingen 
georganiseerd die vooral door de internationale studiekiezer gevolgd en gewaardeerd worden. 
 

4 Positionering en internationale impact 
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Aandeel internationale studenten 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Aandeel internationale ingeschreven 
studenten (1 okt.)32 

10% 12% 13% 13% 16% 

bacheloropleiding (inclusief schakel) 5% 6% 7% 9% 11% 

     schakelprogramma 10% 11% 11% 8% 7% 

  masteropleiding 19% 21% 23% 21% 26% 
 

International Experience 
Het international experience programma in de masteropleidingen is erop gericht studenten een internationale 
ervaring op te laten doen tijdens hun bachelor- of masteropleiding. Bij de meting per 1 september 2018 heeft 
52,9% van de afgestudeerde masterstudenten een buitenlandervaring opgedaan van tenminste 15 ECTS.  Het 
oorspronkelijke doel om per 2020 90% van de afgestudeerden een buitenlandervaring te laten opdoen is 
uitgesteld tot 2022. 
 
Aandeel International Experience 
  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Aandeel International Experience33  39,5% 45,7% 52,9% 52.9% 
 
 

Amandus H. Lundqvist Scholarship Program 
Ter bevordering van de instroom van internationale masterstudenten werden in 2018 door de TU/e, met 
financiering vanuit de Amandus H. Lundqvist Scholarship Program Foundation (ALSP), in totaal 48 beurzen 
toegekend aan eerste- en tweedejaars internationale masterstudenten. Dat zijn er 7 minder dan vorig jaar. Er 
werden in 2018, met financiering vanuit de Amandus H. Lundqvist Scholarship Program Foundation (ALSP), in 
totaal 20 Excellentie beurzen toegekend aan eerste- en tweedejaars masterstudenten. Dat is hetzelfde aantal 
beurzen als vorig jaar. Deze beurzen zijn bestemd voor excellente TU/e bachelor studenten om de doorstroom 
naar een TU/e masteropleiding te bevorderen.  
 

International Community 
De Community Manager heeft, met ondersteuning van de stuurgroep Community@TU/e, verder gewerkt aan het 
versterken van de (internationale) community op de TU/e. Een 'community jaaragenda' is gerealiseerd, met 
evenementen gericht op ontmoeting, zoals als Connect with my Culture, het PhD/PDEng event en de TU/e 
Christmas Market, naast het nieuwe Momentum. De Kerstmarkt heeft inmiddels een zeer succesvolle 2e editie 
beleefd, met een door het Intelligent Lighting Institute interactief uitgelichte ijsbaan. Evenementen zijn via de 
vernieuwde website met de nieuw toegevoegde universiteitsbrede agenda inmiddels goed te vinden. Alle TU/e 
communities hebben bovendien een eigen pagina gekregen op de website. 
 
De Chief Diversity Officer en Community Manager vormen vanaf 2018 een tandem om de diversiteit en 
inclusiviteit op de campus te verbeteren, doormiddel van het vergroten van de awareness, het ondersteunen van 
de LGBT gemeenschap en het geven van workshops. Samen met Strategic Area Health is tijdens de jaarlijkse 
Vitaliteitsweek gestart met een actieplan om samen met onderzoekers, studenten en medewerkers de TU/e tot 
de 'vitaalste campus ter wereld' te maken om het welbevinden van de gehele gemeenschap te vergroten.  
 

                                                                        
 
 
32 Het aandeel studenten met een nationaliteit anders dan "Nederlandse" die in het betreffende studiejaar aan de TU/e staan 
ingeschreven met een hoofdopleiding (als student of extraneus). 
33 Van de afgestudeerden (MSc) in de periode (1 september - 1 september) het percentage studenten dat een buitenlandse 
vooropleiding heeft, óf meer dan 15 EC aan buitenlandse studiepunten heeft. 
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EU-funding 
De TU/e is coördinator of deelnemer in 43 projecten die in 2018 zijn gestart. De TU/e subsidie voor deze 
projecten bedraagt 24,7 miljoen Euro. Een groot aandeel van de Horizon 2020 deelnames van de TU/e vindt 
plaats in het onderdeel Excellent Science (ERC, Marie Curie, FET-Open) van Horizon 2020. Het aandeel van de 
Horizon 2020 subsidie voor het onderdeel Excellent Science bedraagt tot en met 2018 ongeveer 62%. Nog steeds 
is de successrate van het Horizon 2020 programma veel lager dan het voorgaande 7e Kaderprogramma. Voor de 
TU/e is de successrate inmiddels verbeterd tot bijna 20% voor de voorstellen die in het werkprogramma 2017 zijn 
ingediend. Voor het onderdeel ERC zijn nieuwe trainingprogramma’s opgestart. In 2018 is een plan van aanpak 
opgesteld om de TU/e beter voor te bereiden op het nieuwe Horizon Europe programma dat waarschijnlijk in 
2021 van start zal gaan. 
 

4.2 Vooruitblik 
Truly international 
In 2019 wordt verder gewerkt aan de internationale oriëntatie op gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie 
waarin de internationale samenwerking het aantrekken van internationale studenten en staf zal ondersteunen en 
waar een internationale community en classroom de gevraagde internationale context hiervoor zal helpen 
creëren. Ook wordt in 2019 een plan van aanpak uitgewerkt om de doelen geformuleerd in de strategie 2030 op 
het gebied van internationale reputatie te realiseren. 
 
Onderwijs 
De TU/e wil studenten in een international classroom de mogelijkheid bieden om internationale vaardigheden op 
te doen. In 2019 wordt hiertoe een programma ontwikkeld. Hiernaast zal de internationale ervaring in het 
buitenland via uitwisselingsprogramma’s verder worden geoptimaliseerd en gestimuleerd. De instroom van  
internationale studenten in bachelor en master onderwijs wordt beter georganiseerd, zodat de juiste studenten 
op de juiste plek terecht komt.  
 
Onderzoek 
In 2019 zullen verdere strategische voorbereidingen getroffen worden voor het nieuwe EU kaderprogramma 
Horizon Europe. Daarnaast wordt de aanpak om de success rate in internationale fundingprogramma’s te 
verbeteren, o.a. met inzet van het Research Support Netwerk (RSN), verder uitgebouwd. 
 
Netwerken en partnerships 
In 2019 zal de focus liggen op het lidmaatschap van en de samenwerking in de internationale netwerken CLUSTER 
(onderwijs) en het nieuwe K4I netwerk (innovatie) en de brede partnerships met de EuroTech universiteiten en 
Chinese universiteit Zhejiang (zie ook hoofdstuk 5). 
 
Taalbeleid  
In 2019 wordt het taalbeleid geïmplementeerd. De Engelse taalvaardigheid wordt vastgesteld per 
functiecategorie. Op basis hiervan wordt in overleg met diensten en faculteiten een ‘op maat’ traject gemaakt 
voor de ontwikkeling van wetenschappers en ondersteunend personeel. Hiernaast wordt ook aandacht besteed 
aan de ontwikkeling van taalvaardigheid in het Nederlands, met name voor internationaal wetenschappelijk 
personeel en voor (inter)nationale studenten.  
 
Community 
In 2019 zal verder gewerkt worden aan het on-boarding proces van werving tot aan de eerste 100 dagen in de 
graduate school. Verder zal er specifieke aandacht zijn voor het betrekken van studenten en staf in het oplossen 
van culturele aspecten bij diversity issues en het borgen grote community events. 
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5.1 Profiel en beleid 
De TU/e is een relatief kleine, maar gespecialiseerde universiteit. Samenwerking met andere universiteitenis 
onmisbaar voor het stimuleren van excellentie, voor vernieuwing in de wetenschap, voor afstemming 
overprofilering en voor het bereiken van kritische massa op zwaartepunten. De TU/e richt zich daarom op de 
volgende samenwerkingen. 
 

Alliantie met UU en UMC Utrecht 
In de alliantie met Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht ligt de focus op de gebieden Energie 
(Energieconversie door catalyse / Solar fuels, Poreuze media / energieopslag) en Gezondheid (Beeldverwerking, 
Regeneratieve geneeskunde, Plasma medicine en Vitaliteit). Daarnaast werken de instellingen samen aan 
onderwijsvernieuwing, gezamenlijke opleidingen en nemen zij samen deel in meerdere 
Zwaartekrachtprogramma’s. De combinatie van de ingenieurswetenschappen van TU/e, het brede en 
fundamentele profiel van UU en de medische wetenschappen en patiëntenzorgpraktijk van het UMC maakt vele 
combinaties mogelijk. De instellingen zoeken daarbij naar die samenwerkingsverbanden die voor alle partners 
meerwaarde opleveren in onderwijs en onderzoek, en bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven. 
In 2018 zijn toekenningen gedaan vanuit het Alliantiefonds (10 miljoen euro) voor 6 miljoen euro. Daarnaast zijn 
met Wageningen Universiteit & Research (WUR) verkennende gesprekken gevoerd over een verdere 
intensivering en verbreding van de alliantie.  
 

4TU.Federatie / Sectorplan Technologie 
De 4TU.Federatie is een samenwerkingsverband van de technische universiteiten van Nederland dat 
zich richt op onderwijs- en onderzoekssamenwerking, maar zeker ook op belangenbehartiging. Het is 
het gezicht van de technische universiteiten in Nederland. Binnen de federatie heeft iedere universiteit 
een eigen identiteit en profiel. Door onderlinge afstemming en samenwerking beogen de vier de 
concurrentiepositie en reputatie van de Nederlandse TU’s en van het Nederlandse technologiedomein in 
de wereld te versterken. 
 

Samenwerking TiU / JADS 
De Jheronimus Academy of Data Science (JADS) is een uniek concept in Nederland. Op drie verschillende locaties 
(Eindhoven, Tilburg and ‘s-Hertogenbosch) brengen we data science onderzoek, onderwijs en 
toepassingsmogelijkheden bij elkaar. Dit doen we door onze joint bachelor- en masterprogramma’s, de data 
science centers en samenwerkingsverbanden binnen ons ecosysteem. We creëren waarde voor bedrijfsleven en 
maatschappij door data gedreven inzichten en oplossingen toe te passen om complexe problemen op te lossen. 
Dat is de impact van JADS. 
JADS is een samenwerkingsverband tussen Tilburg University en TU Eindhoven in combinatie met de gemeente ’s-
Hertogenbosch en de provincie Noord Brabant. 
 
Het brede data science initiatief, dat in 2016 officieel van start is gegaan, heeft in het afgelopen jaar een aantal 
grote mijlpalen bereikt.  
• De eerste studenten van de joint Master Data Science and Entrepreneurship zijn afgestudeerd. 
• We hebben in 2018 meer dan 1000 studenten in het gehele initiatief mogen onderwijzen. 
• Ruim 7000 bezoekers hebben een evenement op onze Mariënburg campus bezocht. 
• De drempel van 30 miljoen euro aan onderzoeksgelden en toezeggingen is overschreden door de 

onderzoekscentra binnen het initiatief.  
 

Eurotech universiteiten 
De TU/e maakt deel uit van de alliantie EuroTech Universities. EuroTech heeft als doel technisch oplossingen te 
vinden voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Met de intensieve samenwerking op het gebied van 

5 Partnerships 
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onderzoek, onderwijs en innovatie ondersteunt deze alliantie de EU-doelen voor “smart, sustainable and 
inclusive growth”. 
De EuroTech alliantie is dit jaar uitgebreid met twee nieuwe partners: Ecole Polytechnique (Parijs, Frankrijk) en 
Technion (Israël).  
In het kader van de EuroTech alliantie is een eerste versie voor een gezamenlijke missie en lange termijn aanpak 
voor educatie geschreven die als basis gaat dienen voor een voorstel voor European University Networks in het 
Erasmus+ programma. 10 postdocs hebben een aanbod gekregen in het kader van het EuroTech Postdoc 
programma en de tweede call om nog 10 postdocs te kunnen aanstellen is uit. Het door het consortium MOBiLus 
ingediende voorstel voor de EIT KIC Urban Mobility is geaccepteerd. Vijf van de huidige zes EuroTech partners zijn 
partner in deze KIC. 
 

KIC’s 
De TU/e is deelnemer in vier van acht Knowledge & Innovation Communities (KIC’s) van het European Institute 
for Innovation and Technology (EIT): InnoEnergy (co-locatie Eindhoven), EIT Digital (co-locatie Eindhoven), EIT 
Health (co-locatie Rotterdam) en KIC Urban Mobility. Voor deze laatste is in 2018 met succes een voorstel 
ontwikkeld met de Eurotech Universities partners. Doel is o.a. om in zeven jaar tijd zo’n 180 start-ups te 
genereren en ca. 40 miljoen euro aan venture-capital te genereren. De co-locatie voor West-Europa is de 
Automotive Campus in Helmond. 
 

Buiten Europa 
Buiten Europa werken de TU/e en Philips samen met Zheijang University in China in het Brainbridge project. 
 

Industrie en maatschappelijke organisaties 
De TU/e is trots op haar samenwerking met haar partners in de industrie en met maatschappelijke organisaties. 
Deze samenwerking is essentieel voor kennisvalorisatie. De wisselwerking tussen kennis en praktijk leidt tot beter 
onderzoek en meer participatie in nationale en Europese public fundingprogramma’s. In 2018 is de 
samenwerking met grote innovatieve ondernemingen in lijn met strategie 2030 verder uitgebouwd. Zo is er een 
nieuw samenwerkingsconsortium e/MTIC (Eindhoven medical innovation technology center) ontstaan rondom 
medische technologie. Samen met Royal Philips en drie topklinische ziekenhuizen wordt de innovatie naar de 
patiënt versneld.  
In 2018 is ook veel ingezet op samenwerkingsconstructies met het MKB. Hiervoor is o.a. ingezet op 
studentenprojecten in het kader van het TU/e Innovation Space. Daarnaast is in een consortium met 
brancheorganisaties De Vragenbank geïnitieerd als een laagdrempelige ingang voor het MKB tot academische 
kennis van de TU/e.  
 

5.2 Feiten en cijfers 
Formele partnerships in Nederland 
4TU 
De TU/e kent sinds 2003 samenwerking met de TU Delft en de Universiteit Twente in de 3TU.Federatie, en sinds 
2015 in 4TU-verband met Wageningen Universiteit & Research. Doel van deze samenwerking is de versterking 
van de ingenieurswetenschappen in Nederland. Deze samenwerking vindt plaats op veel gebieden, waaronder 
gezamenlijke projecten op het gebied van Blended Learning in de wiskundevakken, samenwerking in de 4TU 
Masteropleidingen en de ontwerpersopleidingen in het Stan Ackermans instituut. Ook hebben de vier 
universiteiten een gezamenlijke regeling inzake de Basis kwalificatie Onderwijs (BKO) en een gezamenlijk Center 
for Engineering Education gericht op onderwijsinnovatie. Onderzoekssamenwerking en –netwerking vindt plaats 
op het gebied van o.a. Agrifood, Design, High Tech Materials, ICT, Ethics, Mathematics, Built Environment en 
Humans&Technology. 
In 2018 zijn vijf gezamenlijke onderzoeksprogramma’s geselecteerd uit de 17 ingediende voorstellen uit de call uit 
2017 voor de periode 2018-2022 onder het overkoepelende thema High Tech for a Sustainable Future 
(totaalbudget 12 miljoen euro). De geselecteerde programma’s doen onderzoek naar gepersonaliseerde 
geneeskunde, ziektepreventie en behandeling, ‘slimme’ industrie, meer veerkrachtige samenlevingen, en de 
wereldwijde voedselvraag en stellen vooral vast wetenschappelijk personeel aan in de vorm van tenure tracks. 

http://kennisvragenbank.nl/
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Publiek-private Flagships 
De TU/e is ook zeer actief in partnershipsconstructies met een aantal grote ondernemingen. Van strategisch 
belang zijn de Flagship R&D programma’s met Philips Healthcare (inmiddels Royal Philips) en 
Philips Lighting (inmiddels Signify). De werkwijze van de flagship programma’s is succesvol en is de basis geweest 
voor het regionale e/MTIC consortium van Royal Philips, met TU/e, de ziekenhuizen catharina Ziekenhuis en 
Maxima Medisch Centrum alsook Kempenhaeghe Centrum. Dergelijke gestructureerde samenwerkingen met de 
industrie hebben navolging gekregen in de werkwijze van de centra van de TU/e, zoals het High Tech Systems 
Centrum en het DataSciences Centrum DSC/e. Het HTSC is een succesvol platform voor de samenwerking met de 
high tech industrie, waarvan ASML wel de bekendste is. Het DataSciences Centrum geeft vorm aan de 
samenwerking van TU/e met de Universiteit van Tilburg en het gezamenlijke initiatief in Den Bosch onder de 
naam Jeronimus Academy for Data Sciences. TU/e beschouwt tenslotte haar positie in High tech ecosysteem 
Brainport als van strategisch belang welke tot uiting komt in de nauwe samenwerking met de Stichting Brainport 
en diens uitvoeringsorganisatie Brainport Development NV. Deze strategische samenwerking komt veelvuldig tot 
uiting in de nieuwe TU/e Strategie 2030. 
 

Formele partnerships internationaal 
Europa  
In de laatste General Assembly vergadering van CLUSTER, onder voorzitterschap van Aalto University, zijn 
afspraken gemaakt over de verdere intensivering, en daaraan gekoppeld de zichtbaarheid, van de samenwerking 
tussen de partners op het gebied van onderwijs en dan vooral voor de uitwisseling van studenten in het kader 
van het International Experience programma. Namens alle CLUSTER partners zullen 2 studenten aangewezen 
worden voor het opzetten van een student council ten behoeve van de zichtbaarheid van de mogelijkheden van 
deelname aan gemeenschappelijke onderwijsactiviteiten (exchange, double degree, etc.). 
 
Daarnaast is een werkgroep ingesteld onder leiding van de nieuwe presidency (TU Darmstadt) voor het 
voorbereiden van een voorstel in het kader van Erasmus+ KA2; European Universities Network. De TU/e is hierbij 
niet aangehaakt i.v.m. deelname aan het voorstel dat namens de EuroTech alliantie ingediend wordt in dit kader. 
De TU/e is penvoerder voor een Erasmus+ KA2 InCOMM voorstel. Dit voorstel richt zich op community building 
activiteiten en het ontwikkelen van middelen hiervoor. De TU/e (Community Manager) heeft hierin de lead. 
 
China  
Er zijn gesprekken gaande met de partners van Brainbridge over continuering en uitbreiding van het Brainbridge 
programma. Daarnaast wordt met Zhejiang gesproken over het opstarten van gezamenlijke projecten gerelateerd 
aan “Healthy Aging, Health Cure and Care”. Een eerste aanzet is gegeven om te komen tot kruisbenoemingen en 
uitwisseling van staf en studenten om de samenwerking tussen TU/e en ZJU te intensiveren. Ook met Philips zijn 
eerste gesprekken gevoerd over Brainbridge 4 aansluitend hierop. 
 

5.3 Diversen 
 

Sectorplan Natuur- en Scheikunde 
In 2007 is het Sectorplan Natuur- en Scheikunde (SNS) tot stand gekomen. Doel van het sectorplan is een 
structurele versterking van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de natuur- en scheikunde aan de 
algemene en technische universiteiten. In 2010 heeft de TU/e in het kader van het sectorplan inspannings- en 
resultaatafspraken gemaakt met de Commissie Breimer 
In de periode 2010-2016 is al veel bereikt. De instroom in de bacheloropleidingen is sterk gestegen (ook het 
aandeel meisjes in de instroom), de rendementen zijn aanzienlijk gestegen, de masteropleidingen sluiten 
naadloos aan op de onderzoekszwaartepunten en het onderzoek in deze zwaartepunten is verder versterkt. 
Indicaties van deze versterking zijn onder andere de vele ERC en VI beurzen en de gehonoreerde NWO 
Zwaartekrachtvoorstellen. In de eindrapportage stelt de Commissie Breimer onder de indruk is van de wijze 
waarop het sectorplan is geïmplementeerd en dat er met zeer beperkte middelen baanbrekende resultaten zijn 
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behaald. Met dit sectorplan is dus een succesvolle eerste stap gezet om de Nederlandse chemie en fysica op een 
hoger plan te brengen.  
Vanaf 2017 zijn de toegewezen SNS middelen structureel ingedaald in de reguliere bekostiging van de 
universiteiten. De TU/e heeft aangegeven dat deze extra middelen additioneel voor de natuur- en scheikunde aan 
de TU/e ter beschikking zullen blijven. 
Vanwege het grote succes van SNS zijn in 2018 voorbereidingen gestart van nieuwe sectorplannen Bèta en 
Techniek. In totaal is er voor deze twee plannen landelijk 60 miljoen euro ter beschikking gesteld. 51.4 miljoen 
euro zal op basis van ingediende plannen verdeeld worden over betrokken univrsiteiten (direct in de 1e 
geldstroom van de universiteiten), 8.6 miljoen euro zal via NWO worden verdeeld (2e geldstroom).  
 
 

5.4 Vooruitblik 
Academische partnerships 
In 2019 zal gestalte worden gegeven aan de intensivering en verbreding van de alliantie met Universiteit Utrecht 
en het UMC Utrecht door de aansluiting van Wageningen Universiteit & Research. Voor deze alliantie zal een 
programma worden geformuleerd met daarin de kansen die deze verbreding biedt en projecten die hierin 
centraal zullen staan. In de combinatie TU/e, UU, UMCU en WUR zullen kansen in het onderzoek, onderwijs, 
kennisvalorisatie en bedrijfsvoering centraal staan. De grote complementariteit, grote schaal en veelzijdigheid 
van de netwerken van externe partners maken het mogelijk om nieuwe richtingen in te slaan en gericht en met 
kritische massa nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Naast het opleiden van jong talent en het genereren van 
internationaal toonaangevende wetenschappelijke impact, staan de maatschappelijke uitdagingen centraal in 
deze samenwerking. De onderlinge meerwaarde en de sterke aansluiting op belangrijke maatschappeijke 
sectoren maken het mogelijk dat innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen worden 
gegenereerd. 
 

Internationale partnerships 
EuroTech 
Tot juni 2019 is de TU/e voorzitter van EuroTech, het Europese samenwerkingsverband van enkele 
toonaangevende technische universiteiten. Er zal worden ingezet op intensivering van de interactie in dit 
netwerk, zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek en innovatie, zoals een verkenning naar verdergaande 
Europese samenwerking op het gebied van onderwijsvernieuwing en uitwisseling, een tweede ronde voor het 
gezamenlijk werven en uitwisselen van postdocs in het EuroTechPostDoc programma, en de ontwikkeling van een 
joint innovation concept in relatie met de plannen voor de Eindhoven Engine. 
 
K4I 
In 2019 zal ingezet worden op activiteiten in het kader van het lidmaatschap van het Europese K4I (Knowledge for 
Innovation) netwerk. 
 
Zhejiang 
Het Brainbridge project zal ook in 2019 gecontinueerd worden en er zal gewerkt worden aan uitbreiding van 
onderzoekssamenwerking op het gebied van gezondheid. 
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6.1 Profiel en beleid 
Toekomstgerichte onderwijs organisatie 
Toekomstgerichte onderwijs organisatie 
Na de vorming van de nieuwe dienst Education and Student Affairs (ESA) en de facultaire ESA teams in het kader 
van de reorganisatie TOO is gestart met een monitoring traject, dat in 2018 is voortgezet. De monitoring heeft 
zich gericht op het opvolgen van de voortgang t.a.v. het opstellen en uitvoeren van ontwikkelplannen door de 
verschillende teams, de faculteitsbesturen en het onderwijsbestuur en de personele overgangsafspraken tussen 
faculteitsbesturen en het College van Bestuur. Uit de gesprekken komt naar voren dat hard en in goede sfeer 
wordt gewerkt om de ESA organisatie vorm te geven conform het reorganisatieplan TOO. Tevens is een start 
gemaakt met de voorbereiding van de evaluatie TOO die medio 2019 plaatsvindt. Het evaluatiekader met de 
doelstellingen en aanpak van de evaluatie is door het College van Bestuur op 10 januari 2019 vastgesteld. 
 

Visie op bedrijfsvoering 
In 2018 is de visie op de bedrijfsvoering verder aangescherpt in de Strategie 2030. Op verschillende onderdelen is 
gekeken of een nauwere samenwerking tussen diensten mogelijk is, bijvoorbeeld door de inrichting van ketens, 
of binnen bestaande projecten. De leerpunten die hier uit gekomen zijn zullen worden meegenomen naar 2019. 

 
Human resources development 
WP-beleid  
Het beleid omtrent ius promovendi aan de TU/e is in 2018 zodanig gewijzigd dat het ook aan Universitair 
Hoofddocenten 2 kan worden toegekend op voordracht van de faculteitsbesturen, indien de universitair 
hoofddocent  voldoet aan de gestelde voorwaarden. Het ius promovendi wordt vervolgens door het College van 
Bestuur toegekend.  
 
In 2018 is de urgentie voor het werven van kern-WP nog meer toegenomen. Om dit te kunnen realiseren is 
aandacht voor employer branding (website, zichtbaarheid op internationale beurzen), het dual career problem 
(bieden van loopbaanmogelijkheden voor partners), wervingskanalen en een proactieve houding met betrekking 
tot de werving. Daarnaast wordt gekozen voor een meer strategische benadering van recruitment met Strategie 
2030 als uitgangspunt.  
 
De Interfacultaire Commissies maken nu onderdeel uit van de loopbaanontwikkeling van wetenschappelijk 
personeel. Eerste ervaringen met deze werkwijze geven aan dat dit leidt tot een toegenomen bewustwording van 
leden van benoemingsadviescommissies en daarmee tot een meer objectieve, houding ten opzichte van de 
beoordeling van kandidaten.  
 
OBP-beleid 
In 2018 zijn diverse werkgroepen samengesteld en aan de slag gegaan met het ontwikkelen van nieuwe tools 
zoals vastgelegd in het Projectplan OBP “To support (y)our Talent” te weten: Visie (door)ontwikkeling 
toekomstige secretaressefunctie; Marktplaats; Mentoring programma; Technici platform en de Makelaarsfunctie 
mobiliteit in- en extern. De uitwerkingen gaan in 2019 de besluitvormingsprocedure in waarna implementatie 
gaat plaatsvinden. 
 
Toegevoegd aan het OBP beleid is het onderwerp 4 tot 6 jarige benoemingstermijn zoals vastgelegd in de cao NU 
2017-2019. De eerste aanzet voor aanpak van dit onderwerp start begin 2019. 
 
Werkdruk 

In aansluiting op het TU/e Werkplan Werkdruk (29-01-2018) is een implementatieplan opgesteld met daarin een 
concretisering van nieuwe maatregelen om werkdruk te verlagen en beter hanteerbaar te maken. De paritaire 
Werkgroep Werkdruk is daarmee aan de slag gegaan en stelt concrete acties voor, die in december 2018 de steun 

6 Bedrijfsvoering 
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hebben gekregen van het College van Bestuur. De korte termijn acties op instellingsniveau zullen in de eerste 
helft van 2019 zichtbaar worden voor alle medewerkers. Onderdeel daarvan is een campagne. Naast deze korte 
termijn acties, vraagt de aanpak van werkdruk vooral ook om een langdurige en integrale aanpak door alle lagen 
van de organisatie heen. Een structurele aanpak met ruimte voor maatwerk in inhoud als ook in timing. Het op-
zetten van een ambassadeursnetwerk als één van de korte termijn acties zal lokale acties stimuleren. 
  
Afgelopen zomer is er een pilot gestart binnen een team van Innovation Lab om werkdruk op teamniveau aan te 
pakken. Het is een on-the-job aanpak die in andere werkomgevingen gunstige resultaten heeft geboekt. Deze pi-
lot is gefinanciërd vanuit de DAV gelden, met steun van het Lokaal Overleg. Begin 2019 wordt de pilot afgerond 
en geëvalueerd met het oog op een TU/e bredere inzet van deze aanpak. 
 
Jaargesprekken  
In 2018 heeft de paritaire werkgroep jaargesprekken haar conclusies en aanbevelingen inzake het wel dan niet 
integreren van beoordelingsgesprekken en jaargesprekken, voorgelegd aan het College van Bestuur. Op basis van 
het advies is besloten de beoordelingsgesprekken en jaargesprekken (nog) niet te integreren omdat daarvoor 
onvoldoende draagvlak lijkt te bestaan. Daarnaast is gestart met verbeteringen in het systeem van 
jaargesprekken met als doel de digitale ondersteuning en gebruikersvriendelijkheid te verhogen. Ook is de wens 
uitgesproken het beoordelingssysteem te actualiseren en beter te laten aansluiten bij de terminologie en 
systematiek van het jaargesprek.  Deze veranderingen zullen in de loop van 2019 plaatsvinden.  
 
Diversity & Inclusion 
Met ingang van 1 januari 2018 is de Diversity Committee TU/e, onder voorzitterschap van prof. Evangelia 
Demerouti, (Chief Diversity Committee) formeel van start gegaan. De Diversity Committee is in 2018 vier keer 
bijeen gekomen en is begonnen met het ontwikkelen van ideeën omtrent Diversiteit & Inclusie. 
Diversiteit & Inclusie wordt meer en meer een natuurlijk onderdeel van andere processen binnen de TU/e zoals 
recruitment, beoordeling en ontwikkeling. De Human Performance Group van prof. Demerouti is in 2018 gestart 
met een onderzoek naar het (inclusieve) werkklimaat aan de TU/e. Het aandeel vrouwen in de kernstaf is in 2018 
in totaal licht toegenomen. Er vond een stijging plaats in de kernposities Universitair Docenten en  hoogleraren. 
Het aandeel vrouwen binnen de kernpositie Universitair Hoofddocenten bleef gelijk aan het aandeel ultimo 2017. 
 
Participatie 
In mei 2018 is het document Van Participatiewet naar Quotumwet vastgesteld in het DO. Daarmee is o.a. 
vastgesteld dat, de volgens de quotumwet, opgelegde targets voor te realiseren banen en eventuele boetes, 
decentraal zijn neergelegd. Na overleg met de controllers is dit onderwerp opgenomen in het begrotingsoverleg 
op de faculteiten en diensten zodat er in de begroting 2019 rekening kan worden gehouden met eventuele extra 
(salaris)lasten. Concreet heeft het voorgaande geleid tot 5 medewerkers waarvan er 3 starten begin 2019 en het 
openstellen van een vacature bij een faculteit. Verder wordt op meerdere faculteiten en diensten nagedacht hoe 
zij invulling aan de Banenafspraak kunnen geven.  
 

TU/e Campus 
De TU/e campus is volop in ontwikkeling om het onderwijs, onderzoek en valoriatie zo goed mogelijk te 
ondersteunen qua huisvesting. Ook de plannen voor ontwikkeling voor en door derden op de campus krijgen 
meer vorm. Kennispoort is verkocht in 2018 en de inkomsten verkoop Bunker zullen in 2019 vallen. Verder is het 
Meulensteen Art Centre verkocht aan Kadans die dit pand zal verhuren aan een bedrijf in Robotica 
 
De vastgoedstrategie 2030 is vastgesteld. Deze strategie gaat over het huisvestingsprogramma van de TU/e zelf 
van nu tot 2030 en gaat uit van een groei naar 14.500 studenten en 4.000 medewerkers in 2025.  Als eerste 
projecten van dit huisvestingsprogramma is er besloten tot renovatie Laplace tot algemeen onderwijsgebouw en 
renovatie Gemini voor de faculteiten Wtb en Bmt en onderwijs TU/e breed. Verder is besloten om het parkeren 
met haar voorzieningen (behoefte aan parkeegarages) integraal naar de markt te brengen; dwz de opbrengsten 
en investeringen buiten de (vastgoed) begroting van de TU/e te organiseren. Daarmee komt er ruimte om, als 
TU/e, te investeren in een renovatie en beperkte uitbreiding van het Sportcentrum. 
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In 2018 is Renovatie Matrix gereed gekomen. In dit project zijn nu de innovation space, onderwijszalen, het EPC 
en een lab van ST gehuisvest. In het najaar is Atlas opgeleverd en vanaf januari 2019 wordt dit in gebruik 
genomen door de faculteiten ID en IE&IS, het CvB en de ondersteunende diensten dan de TU/e. 
 

Digitale Universiteit: informatiestrategie 
Om de algehele informatievoorziening en (keten)processen ten behoeve van onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsvoering systematisch te stroomlijnen, verbeteren en moderniseren, is enkele jaren geleden een TU/e 
Informatiestrategie 2020 opgesteld. Daarin zijn doelstellingen en programma’s geformuleerd voor de 
(door)ontwikkeling van alle belangrijke corporate (TU/e-brede) informatiesystemen. De besturing van deze 
meerjarige modernisering, kortweg Digitale Universiteit genoemd, wordt gedaan vanuit eenduidelijke 
governance, waarbij de business leidend is en haar eigen ontwikkeling prioriteert en stuurt. Er wordt planmatig 
samengewerkt aan zogeheten Tafels, stuurorganen georganiseerd langs instellingsbrede thema’s (Onderwijs, 
Onderzoek, Bedrijfsvoering, Basisdiensten). Een overkoepelende 
governanceboard ziet toe op de balans in het totale portfoliomanagement en op de ontwikkeling van 
informatiebeleid (kaderstelling, architectuur, gegevensmanagement, informatiebeveiliging). 
 
Als afgeleide van Strategy 2030 is in 2018 een start gemaakt met de uitwerking van een informatiestrategie 2030 
die als basis zal dienen voor de portfolio voor de komende jaren. De informatiestrategie 2030 zal begin 2019 
worden afgerond en een nader te bepalen IV/ ICT percentage zal bepaald worden ter ondersteuning van de 
gestelde ambities . Het professionaliseringstraject van functioneel beheer is in 2018 afgerond en daarmee zijn 
alle functioneel beheerders onder aansturing van de dienst IMS gekomen. Er is een start gemaakt met de 
professionalisering van projectmanagement en ook is in de tweede helft van 2018 een visie op (de coördinatie 
van) gegevensmanagement ontwikkeld. Tegelijkertijd heeft de vorming van de dienst IMS (samenvoeging ICT 
Services en CIO office) in 2018 veel aandacht gekregen. Het domein informatiebeveiliging en privacy is mede als 
gevolg van de GDPR versterkt en een Functionaris Gegevensbescherming is benoemd. In het kader van beveiliging 
en privacy is een sourcing strategie ontwikkeld en zijn diverse beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd. Een en 
ander zal in 2019 worden gecontinueerd.  
In 2018 heeft in het onderwijsdomein de focus gelegen bij de nazorg van de vernieuwing van het 
onderwijslandschap (OSIRIS, Canvas, MyTU/e, Identity and Access Management etc). Voor de nazorg van de 
onderwijslivegang is een Taskforce ingesteld. De taskforce heeft ervoor gezorgd dat de belangrijkste bottlenecks 
zijn opgelost en daardoor is de tevredenheid over het gebruik van de onderwijssystemen over de gehele linie 
sterk toegenomen. De implementatie van een systeem voor digitaal toetsen is gerealiseerd en ook is er een 
project afgerond om de nog beschikbare analoge tentamens te digitaliseren. Tot slot zijn projecten opgestart om 
de internationalisering te ondersteunen (Online Mobility) en om de PhD’s optimaal te kunnen begeleiden (PhD 
monitoring). Laatste genoemde projecten worden in 2019 afgerond. 
 
In het onderzoeksdomein is het plan voor het programma Research Data Management goedgekeurd en is een 
ontwerp gemaakt voor een health data portal. Beide projecten zullen in de vorm van een programma vanaf 2019 
verder geïmplementeerd worden, waarbij in 2018 reeds een start is gemaakt met het aanbieden van goedkopere 
research storage voor enkele pilotfaculiteiten (Ceph storage). Ook is in 2018 een systeem voor de 
chemicalienregistratie en een Electronic Lab Notebook geïmplementeerd, waarmee de TU/e voldoet aan de eisen 
die gesteld worden door de Complex Milieu Vergunning. Tot slot is in in het onderzoeksdomein een 
experimenteel wifi netwerk geïmplementeerd gericht op Internet of Things toepassingen en is een GDPR training 
voor wetenschappers georganiseerd. 
 
In het bedrijfsvoeringsdomein zijn de voorbereidingen gestart voor de vervanging van het HR landschap in 2019. 
Er is een nieuwe website geïmplementeerd met een focus op de research ondersteuning en binnen het project 
Customer Experience Management zijn klantgerichte processen ingericht waarbij in 2018 gestart is met enkele 
onderwijsprocessen. Een applicatie voor papierloos vergaderen is in gebruik genomen en tevens zijn enkele 
proeven gestart voor de implementatie van een digitale handtekening. De implementatie van Office 365 is voor 
studenten afgerond en voor medewerkers tijdelijk on hold geplaatst als gevolg van internationale ontwikkelingen 
met betrekking tot de cloud act. De aanbesteding voor een nieuwe alumni applicatie is in 2018 afgerond en de 
implementatie hiervan zal in 2019 volgen. Tot slot zijn in 2018 enkele visie trajecten uitgevoerd met betrekking 
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tot de inzet van servicemanagement applicaties, community platform, een market place en de toekomst van 
clickers in het onderwijsproces.  
 

Financieel beleid 
De TU/e heeft geen winstoogmerk en is gericht op het maximaal faciliteren van onderwijs en onderzoek binnen 
de mogelijkheden van de beschikbare middelen. De TU/e streeft in haar financieel beleid naar een evenwicht 
tussen de baten en lasten. In dit streven is de universiteit de afgelopen jaren succesvol geweest. Sinds 2004 is 
sprake van (licht) positieve financiële resultaten. 
Voor de continuïteit van de organisatie en het aantrekken van financiering is het realiseren van 
voldoende solvabiliteit van belang. 
 

Duurzaamheid 
De TU/e wil tot de duurzaamste universiteiten van Nederland behoren en heeft gekozen voor een integrale 
aanpak die zich richt op duurzaamheid in onderwijs, onderzoek, op de TU/e Campus en binnen haar 
bedrijfsvoering. Het motto van de TU/e op het gebied van duurzaamheid is: “Practice what you teach”.  
 
TU/e Campus  
De TU/e campus is een groene en duurzame campus van nationaal belang met internationale allure. Het vormt 
een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor studenten, onderzoekers en ondernemers, midden in een open en 
groen terrein, met de sfeer van een stadspark, dicht bij het centrum. Alle faculteiten en studentenvoorzieningen 
komen geconcentreerd te liggen aan een langgerekte, autovrije Groene Loper.  
 
Energie 
De TU/e beschikt over één van de grootste Warmte Koude Opslag (WKO) installaties van Europa. De installatie 
van de TU/e heeft de unieke eigenschap dat gebouwen onafhankelijk van elkaar warmte en koude tegelijkertijd 
kunnen gebruiken. Energiebeheer is een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsambitie van de TU/e. De 
TU/e is klimaatneutraal en wil in 2030 voor 50% energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat 50% van de energie door 
de TU/e zelf wordt opgewekt. Daarnaast wordt er ook actief ingezet op energiebesparing. Voortdurende 
verbetering van de energie-efficiency is alleen mogelijk als er structureel aandacht aan wordt besteed via 
energiezorg. Energiezorg is het op structurele en economisch verantwoorde wijze uitvoeren van organisatorische, 
technische en gedragsmaatregelen om het gebruik van energie te minimaliseren. Om studenten en medewerkers 
van de TU/e bewust te maken van energiebesparing en energiezuinig gedrag te bevorderen, worden er dan ook 
ieder jaar energiecampagnes zoals de campagne Unplugged door de GO Green Office en Team Energy rond de 
feestdagen. 
 
Water  
De TU/e streeft naar verantwoord waterverbruik, door waar mogelijk het watergebruik te minimaliseren in 
gebruik en werkprocessen, het aantal waterkoelers af te bouwen en de consumptie van kraanwater te 
stimuleren. Nieuwe gebouwen hebben daarom centrale pantry’s waar kraanwater beschikbaar is en er zijn twee 
Join-the-Pipe tappunten in de buitenlucht. Eind 2018 zijn in drie kantines Join-the-Pipe tappunten gerealiseerd, 
waardoor er hopelijk minder plastic flesjes (water) worden verkocht en meer gebruik wordt gemaakt van 
kraanwater. 
 
Vervoer 
Verreweg het merendeel van de medewerkers (70%)  en circa 95% van de studenten gebruiken duurzame 
vervoersmiddelen als het OV of de fiets om naar de campus te komen. De TU/e streeft een daling na van het 
aantal medewerkers dat met de auto komt (van 32% in 2015 naar 24% in 2021). Om dit doel te bereiken 
stimuleert de TU/e medewerkers en studenten die nu nog met de auto komen om vaker te kiezen voor een 
duurzamere oplossing zoals de fiets of het openbaar vervoer.  De afgelopen jaren heeft de TU/e diverse 
maatregelen genomen om de auto te ontmoedigen en duurzame vervoersmodaliteiten te stimuleren.  
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Community Garden  
De TU/e heeft een Community Garden waar studenten en medewerkers groenten en fruit verbouwen. Er wordt 
geëxperimenteerd met verschillende eetbare planten en er is veel aandacht voor zogenaamde ‘vergeten’ 
soorten.  
 
GO Green Office 
Het GO Green Office TU/e is een platform waar studenten en medewerkers met creatieve geesten samenkomen 
om inspirerende ideeën vorm te geven en projecten te initiëren bij de TU/e om daarmee de 
duurzaamheidstransitie te stimuleren. Er wordt binnen drie pijlers hieraan gewerkt. 
• Research & Education verschaft inzicht in duurzaamheid in onderwijs en onderzoek. Het contact tussen ver-

schillende faculteiten en onderzoeksgroepen wordt gestimuleerd en aangekaart waar integratie van duur-
zaamheid mogelijk is. 

• Operations & Campus richt zich op het verduurzamen van interne processen bij de TU/eorganisatie en activi-
teiten op de Campus. Hierbij wordt advies gegeven over kansen die er liggen op duurzaamheidsgebied en in 
samenwerking met diverse partners initiatieven opgestart en uitgebouwd. 

• Community & Communication complementeert de andere twee pijlers door de interne en externe communi-
catie, aangevuld met interactie met de TU/e-community om awareness te stimuleren en het verbinden van 
mensen om daarmee een community op te bouwen.  

 
Succesvolle projecten in 2018 waren o.a. de aandacht voor het hergebruik van koffiebekers bij koffieautomaten, 
de organisatie van het congres NDDHO (Nationale Dag voor de Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs) en met 
name het introduceren van herbruikbare drankbekers, als vervanging van de plastic wegwerpbekers, bij grote 
evenementen zoals MomenTUm. 

 
Duurzaam Inkopen 
Duurzaam inkopen is verankert in het inkoopbeleid van de TU/e. Om invulling te geven aan de TU/e haar 
duurzaamheidsambities heeft de TU/e het ‘Manifest Professioneel Duurzaam Inkopen’ ondertekend. Door dit 
manifest te ondertekenen positioneert de TU/e zich als een van de koplopers op gebied van duurzaam inkopen. 
De TU/e gaat samen met externe dienstverleners aan de slag om invulling te geven aan haar 
duurzaamheidsambitie. Van externe dienstverleners wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan het 
helpen realiseren van de TU/e haar duurzaamheidsdoelstellingen.   
 

6.2 Feiten en cijfers 
Personeelsbezetting 
Het betreft hier headcount van personeel op de payroll tenzij anders vermeld. Uitgezonderd zijn studentassistenten en 
stagiaires.  
 

Personeelsbezetting in fte (peildatum 31 december) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

WP vast 477,9 472,2 482,8 497,0 504,1 

WP tijdelijk 1.376,6 1.391,4 1.468,2 1.506,1 1468,1 

OBP vast 905,3 907,3 913,5 932,5 936,4 

OBP tijdelijk 91,1 86,5 82,7 98,7 116,4 

Totaal aantal fte’s 2.850,8 2.857,4 2.947,2 3.034,3 3025,0 
 
Verhouding WP/OBP (peildatum 31 december) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Ratio WP/OBP 1,86 1,88 1,96 1,94 1,88 
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Aantal personeelsleden (peildatum 31 december) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

WP vast 522 517 528 549 557 

WP tijdelijk 1.452 1.463 1.540 1.583 1533 

OBP vast 1.035 1.040 1.051 1.075 1084 

OBP tijdelijk 136 125 120 143 166 

Totaal aantal personeelsleden 3.145 3.145 3.239 3.350 3340 
 
Aantal in- en uitstromende personeelsleden (per kalenderjaar) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

In (#) 625 560 634 624 654 

In (%) 20 18 19 18 20 

Uit (#) 535 560 540 513 664 

Uit (%) 17 18 17 15 20 
 

Wetenschappelijk personeel 
 

Aantal hoogleraren per categorie (peildatum 31 december) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal voltijdhoogleraren (>0,6 fte) 134 138 141 142 146 

Aantal deeltijdhoogleraren bezoldigd 40 40 39 46 40 

Aantal deeltijdhoogleraren onbezoldigd 79 80 82 84 98 

Aantal bijzondere deeltijdhoogleraren 2 2 2 1 1 
 
Aantal WP (peildatum 31 december) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Aantal hoogleraren 255 260 264 273 285 

Aantal universitair hoofddocenten 128 127 125 135 134 

Aantal universitair docenten 276 284 310 293 293 

      

Aantal postdoc’s 167 169 176 187 202 

Aantal promovendi bezoldigd 815 841 897 933 931 

Aantal promovendi onbezoldigd 465 526 546 601 633 

Aantal TOIO’s 268 242 240 271 237 

 
Docentkwaliteit 
 
Aandeel docenten met BKO (peildatum 31 december) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Aandeel docenten met BKO (%) 40,9 47,1 49,1 52,3 56,0 
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Diversiteit 
 
Aandeel vrouwelijk WP (peildatum 31 december) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Aandeel vrouwelijke hoogleraren (%) 7,5 8,9 9,5 10,6 12,3 

Aandeel vrouwelijke UHD’s (%) 14,1 16,5 17,6 16,3 15,7 

Aandeel vrouwelijke UD’s (%) 20,7 23,9 24,2 27,3 29,0 
 
Aandeel buitenlands WP (peildatum 31 december) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Aandeel buitenlandse hoogleraren (%) 18,0 19,6 20,5 18,7 18,6 

Aandeel buitenlandse UHD’s (%) 17,2 18,9 20,0 20,7 19,4 

Aandeel buitenlandse UD’s (%) 32,6 37,3 39,4 41,0 44,4 
 
Aandeel mannelijk en vrouwelijk personeel (peildatum 31 december) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Aandeel mannelijk WP (%) 74,4 73,0 73,5 72,7 71,6 

Aandeel vrouwelijk WP (%) 25,6 27,0 26,5 27,3 28,4 

Aandeel mannelijk OBP (%) 48,6 47,0 46,5 46,7 45,4 

Aandeel vrouwelijk OBP (%) 51,4 53,0 53,5 53,3 54,6 

Aandeel mannelijk WP+OBP (%) 64,8 63,4 63,8 63,4 61,8 

Aandeel vrouwelijk WP+OBP (%) 35,2 36,6 36,2 36,6 38,2 
 
Aandeel nationaliteit (peildatum 31 december) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Aandeel NL (%) 67,1 67,2 66,5 65,7 65,4 

Aandeel niet-NL (%) 32,9 32,8 33,5 34,3 34,6 

Aandeel EER (%) 40,2 40,9 44,9 44,9 42,8 

Aandeel niet-EER (%) 59,8 59,1 55,1 55,1 57,2 
 

 
Ziekteverzuim 
 
Ziekteverzuim (per 365 kalenderdagen) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentage ziektedagen (%) 2,2 2,5 2,6 2,6 3,0 
 
 

Vergrijzing 
 
Vergrijzingsindicator (peildatum 31 december) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Percentage vaste medewerkers 55+ (%) 15 15 16 16 17 
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Declaratie individuele leden College van Bestuur 
Conform de voorschriften van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt onderstaand een 
overzicht gegeven van gedeclareerde kosten, niet zijnde bezoldiging, van de individuele leden van het College van 
Bestuur.  
 
Declaraties individuele leden College van Bestuur 2018 (in euro’s) 

 
prof.dr.ir. F.P.T.  

Baaijens 
mr. J.P.  

van Ham 
ir. J.H.J.  

Mengelers Totaal 

Representatiekosten  7.081 7.128 7.516 21.726 
   - waarvan als VOV 6.600 6.600 6.600 19.800 

Reiskosten binnenland 19.744 12.453 36.286 68.483 

Reiskosten buitenland 4.247 15.594 3.605 23.446 

Overige kosten - - - - 

Totaal 31.072 35.175 47.407 113.654 
 

Ingeleend personeel 
 
Ingeleend personeel (in miljoenen euro’s) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Besteding ingeleend personeel 8,6 5,7 7,1 8,4 9,6 
 

Investeringen 
 
Investeringen (per kalenderjaar; in miljoenen euro’s) 
 2014 2015 2016 2017 2018 

Investering in software 0 1,0 2,7 1,7 2,2 

Investering in gebouwen 45,5 14,2 19,7 55,5 39,9 

Investering in apparatuur en inventaris 4,8 6,3 3,7 6,5 6,9 
 

Aanwending rijksbijdrage voor private activiteiten 
Van aanwending rijksbijdrage voor private activiteiten was in 2018 geen sprake. De private activiteiten lopen via 
verbonden partijen, voornamelijk via TUE holding en haar deelnemingen. 
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Financieel resultaat 
 
Financieel resultaat 
(per kalenderjaar; in miljoenen euro’s) 2014 2015 2016 2017 2018 

Rijksbijdrage 180,3 183,2 192,8 198,3 212,0 

Overige overheidsbijdrage 5,4 5,4 4,6 7,1 6,2 

College- en examengelden 19,6 23,3 26,5 28,2 28,9 

Werk in opdracht voor derden 96,3 95,7 98,4 99,2 103,9 

Overige baten 18,3 20,1 19,6 19,7 27,1 

Totaal baten 319,9 327,7 341,9 352,5 378,1 

      

Personele lasten 202,6 204,1 214,7 226,7 234,2 

Afschrijvingen 20,7 23,5 22,9 24,0 24,2 

Huisvestingslasten 22,1 24,6 22,9 18,4 29,0 

Overige lasten 69,0 63,7 69,0 72,5 74,5 

Totaal lasten 314,4 315,9 329,5 341,6 362,2 

      

Saldo baten en lasten 5,5 11,8 12,4 10,9 15,9 

      

Financiële baten en lasten -3,9 -4,2 -4,9 -4,5 -4,6 

Resultaat voor belastingen 1,6 7,6 7,5 6,4 11,3 

Belastingen - - 0,4 -0,6 -0,3 

Resultaat na belastingen 1,6 7,6 7,9 5,8 11,0 

Aandeel derden in resultaat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nettoresultaat 1,6 7,6 7,9 5,8 11,0 
 
Resultaatontwikkeling 
De TU/e heeft in het jaar 2018 een positief resultaat gerealiseerd van 11,0 miljoen euro op een totale omzet van 
378,1 miljoen euro (2,9%). Hierin is het positieve resultaten van TUE Holding BV (2,2 miljoen euro)  begrepen. De 
resultaten van de Holding worden in belangrijke mate ingezet ter financiering van scholarships voor talentvolle 
studenten.  
 
Het resultaat 2018 is 5,2 miljoen euro hoger dan het over het jaar 2017 behaalde resultaat (5,8 miljoen euro, 
1,6% van de totale omzet). Het  resultaat wordt mede bepaald door een aantal incidentele meevallers, 
waaronder de verkoop van Kennispoort en een btw teruggave, en de toename in de rijksbijdrage van OC&W, 
achterblijvende FTE ontwikkeling in met name WP en hieraan gerelateerde budgetten. In 2018 zijn de activiteiten 
die geformuleerd zijn door de Taskforce Recruitment WP verder vormgegeven. Eerste ervaringen met proactieve 
scouting zijn opgedaan en employer branding voor WP is verder ontwikkeld. Tevens is het strategisch recruitment 
plan Drivers of Change geïnitieerd welke in de toekomst moet leiden tot adequaat invullen van vacatures.  
 
De voorziene extra investeringen voor verbetering kwaliteit onderwijs zijn later gestart dan voorzien, waardoor 
de plannen en verplichtingen zijn aangegaan, maar pas volgend jaar tot uitnutting leiden. Deze middelen, samen 
met de beperkte onderuitnutting van de studievoorschotmiddelen worden opgenomen in een 
bestemmingsreserve. 
 
Het resultaat 2018 wordt verder beïnvloedt door een aantal mutaties in de voorzieningen ten laste van het 
resultaat 2018:  
• In 2018 is er een asbestvoorziening gevormd voor met name de gebouwen Gemini en LaPlace. De TU/e heeft 

een investeringsbesluit genomen, waarbij beide panden gerenoveerd zullen worden. In deze panden is nog 
asbest aanwezig. De eenmalige kosten welke hieraan verbonden zijn worden voorzien.  

• Daarnaast zijn er diverse mutaties in de personele voorzieningen. Doordat een groter aantal medewerkers 
intern herplaatst zijn en de omvang (gedwongen) ontslagen kleiner is dan voorzien, zal de 
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reorganisatievoorziening van Technische Natuurkunde gedeeltelijk vrijvallen. Voor de verwachte individuele 
uitstroom van personeel is de voorziening geactualiseerd.   

• Verdere opbouw van de voorziening voor de transitievergoeding, resulterend uit de CAO. Medewerkers die 
(onvrijwillig) uit dienst gaan na een dienstverband van twee jaar of langer hebben aanspraak op een 
transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor ontslag en om de transitie van de 
ene baan naar de andere te vergemakkelijken.  

 
Voor 2019 geldt een onverminderde noodzaak tot het tijdig aantrekken van WP en een kostenbeheersing waarbij 
de kostengroei in de toekomst gelijk is aan de beperkte opbrengstengroei. 
 
Balansontwikkeling 
De TU/e groeit door, ondanks de maatregelen die worden genomen om de groei van het aantal studenten te 
beheersen. Dit betekent dat de universiteit tegen grenzen aanloopt in het bewaken van de kwaliteit van het 
onderwijs en onderzoek, de infrastructuur, het personeel en de financiën. 
Naast de eerder al gedane en geplande investeringen, zorgen de vanwege de groei noodzakelijke investeringen in 
het onderwijs voor druk op de financiële huishouding. 
 
Het behouden van voldoende solvabiliteit is van groot belang om de continuïteit van de organisatie te 
waarborgen. Een betere solvabiliteit betekent dat de universiteit een groter gedeelte van zijn activa heeft 
gefinancierd met eigen vermogen en dat de TU/e beter in staat is te voldoen aan de verplichtingen op langere 
termijn. Daarnaast is het financiële beleid gericht op het behouden van een gezonde financiële huishouding, 
rekening houdend met de kengetallen van de Inspectie van het Onderwijs.  
Ondanks het positieve resultaat 2018 is de solvabiliteit licht gedaald naar 35,7% (2017: 36,4%). Dit wordt 
veroorzaakt door investeringen in vastgoed, waardoor het balanstotaal toeneemt. 
 
Opbrengsten 
De opbrengsten zijn met 25,6 miljoen euro toegenomen tot 378,1 miljoen euro (2017: 352,5 miljoen euro). De 
(reguliere) rijksbijdrage OCW neemt toe ten opzichte van 2017 (13,7 miljoen euro). De stijging is het gevolg van 
loonbijstellingen 2018, bijstellingen in het macrokader van de rijksbijdrage en de compensatie voor de halvering 
collegegelden van eerstejaars studenten. De positieve ontwikkeling van de college- en examengelden (0,7 miljoen 
euro) wordt veroorzaakt door de stijging van de studentenaantallen (zowel EER als niet-EER) en de stijging van 
het wettelijke collegegeld. De toename is beperkt door de halvering collegegelden eerstejaars studenten. Het 
werk in opdracht voor derden is toegenomen (3,1 miljoen euro) voor zowel de TU/e, als de Holding en JADS. De 
laatste jaren is een afname in de nationale subsidieprogramma’s waarneembaar, waardoor de TU/e zich meer 
richt op Europese subsidieprogramma’s. Het wordt steeds moeilijker om de opdrachtenportefeuille aan te vullen 
met nieuwe opdrachten. Onderzoek ondersteuning en partnerships moeten leiden tot een versteviging van de 
onderzoeksprogramma’s. Met behulp van het Impulsprogramma is de financiering van promovendi door 
marktpartijen gestimuleerd. 
 
Kosten 
De totale lasten zijn met 20,6 miljoen euro gestegen. 
 
De personele lasten laten in 2018 een stijging zien van 7,5 miljoen euro (3,3%). De stijging wordt voor een 
belangrijk deel veroorzaakt door cao stijgingen, aanpassingen in premies sociale lasten en pensioenen en 
toename van de gemiddelde bezetting. Het gemiddeld aantal fte’s op de payroll is toegenomen met 49 MJE, van 
3.221 fte’s naar 3.270 fte, maar blijft achter doordat vacatures moeilijk in te vullen zijn. De toename van tijdelijk 
inhuur van personeel leiden tot een verdere kosten toename. Deze kostentoename wordt grotendeels 
gecompenseerd door een vrijval van de personele voorzieningen. 
 
De huisvestingslasten nemen per saldo toe als gevolg van hoge eenmalige (asbest)saneringslasten in 2018 en 
hogere afschrijvingslasten in 2018 als gevolg van afwaardering boekwaarde gebouw LaPlace en Gemini en de 
ingebruikname van onder andere Matrix.  
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De kosten voor apparatuur en inventaris en materiaalgebonden lasten laten een lichte toename zien als gevolg 
van de hogere investeringen op investeringsprojecten en door hoger verbruik van grondstoffen binnen projecten 
en toegenomen kosten voor de wetenschappelijke collectie. 
 
De overige lasten stijgen grotendeels door hogere lasten in verband met dienstverlening derden. 
 
Het saldo van de financiële baten en lasten is hoger dan in 2017 door hogere rentelasten.    
 
Kengetallen 
Gezien de toenemende risico’s voor de universiteit, streven we naar een verbetering van onze kengetallen over 
de hele breedte. Hieronder lichten we de kengetallen nader toe. 
 
Liquiditeitspositie 
De liquiditeitspositie wordt beoordeeld met behulp van de current ratio. De current ratio geeft inzicht in de mate 
waarin op korte termijn kan worden voldaan aan de verplichtingen. De omvang van dit kengetal is het gevolg van 
het huidige beleid van adequate financiering voor subsidieprojecten (hoge voorfinanciering), wat leidt tot een 
hoog volume aan kort vreemd vermogen.  
 
Solvabiliteit 
De solvabiliteit geeft inzicht in de mate waarin op langere termijn kan worden voldaan aan de verplichtingen. Een 
betere solvabiliteit betekent dat de universiteit een groter gedeelte van zijn activa heeft gefinancierd met eigen 
vermogen en dat de TU/e beter in staat is te voldoen aan de verplichtingen op langere termijn. 
 
Debt service coverage ratio (DSCR) 
Deze ratio wordt gebruikt om een beeld te krijgen van de betalingscapaciteit (Debt Service) in verhouding tot de 
financiële verplichtingen (betalingscapaciteit / financiële verplichtingen). In de financieringsovereenkomst is een 
DSCR-norm overeengekomen van > 1,2 (BNG) en > 2,0 (Rabobank). 
 
Financiële positie  
(bedragen in miljoenen euro’s)   2015 2016 2017 2018 

Liquiditeitspositie   66,8 84,9 45,8 55,5 

Netto werkkapitaal 34   -19,5 -11,9 -45,4 -48,2 

Current ratio 35   0,85 0,92 0,70 0,72 

Solvabiliteitsratio 36   0,36 0,36 0,36 0,36 

Debt Service Cover Ratio   4,5 4,6 5,8 6,9 

Gemiddelde krediettermijn in dagen   28 25 24 28 

       

Groepsvermogen na verwerking  
resultaat 

  141,4 149,3 155,1 166,5 

       

Voorzieningen   23,4 27,3 28,9 35,8 
 
 

                                                                        
 
 
34 Netto werkkapitaal = vlottende activa - kortlopende schulden 
35 Current ratio = vlottende activa/kortlopende schulden 
36 Solvabiliteitsratio = eigen vermogen / totaal vermogen 
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6.3 Diversen 
TUE Holding 
In het verslagjaar heeft de holding met haar participaties wederom een goed resultaat behaald (2,2 miljoen 
euro). 
 
De holding is de houdstermaatschappij van aandelen waarin de TU/e een deelneming heeft. De holding vervult bij 
deze deelneming de rol van aandeelhouder op afstand van de TU/e. 
De participaties hebben een grote mate van vrijheid om marktgericht te opereren. In een aantal gevallen maken 
de participaties gebruik van de faciliteiten van de TU/e tegen marktconforme voorwaarden. 
De transfer van technologie naar de samenleving is sinds 2010 een reguliere taak van de universiteit. De 
activiteiten betreffende het scouten, screenen, adviseren en begeleiden van potentiele starters vanuit de TU/e of 
gelieerd aan de TU/e, worden door de afdeling “Innovation Lab” van de universiteit uitgevoerd, waarmee TUE 
Holding BV nauw samenwerkt en waarbij TUE Holding BV vrij is om per business case te besluiten of er wordt 
geparticipeerd.  
Het aantal participaties (voornamelijk minderheidsbelangen) bedraagt eind 2018: 51.  
Bij TUE Holding en haar geconsolideerde werkmaatschappijen waren in 2018 gemiddeld 537 werknemers in 
dienst vergeleken met 480 gemiddeld in 2017.  
 
Geconsolideerde deelnemingen (#7) 
• Euflex BV en Euflex Next BV (keten-systeem resp. fasesysteem) hadden de beste jaaromzet sinds hun 

bestaan, vooral dankzij een groeiende universiteit. De externe omzet (Euflex Employment Services) bleef 
achter ten opzichte van de verwachtingen, maar wordt strategisch wel als waardevolle aanvulling op de 
Euflex-activiteiten beschouwd. 

• AccTec blijft zich prima ontwikkelen met een up-time van nagenoeg 100% en een gestage omzetgroei bij haar 
klant GE Healtcare. Het 20 jarige leveringscontract met GE HC geeft veel vertrouwen in een aantrekkelijke 
voortzetting van de activiteiten van AccTec in de toekomst.  

• Polymer Technology Group Eindhoven (100%) slaagde erin om het team verder te versterken met enkele 
enthousiaste medewerkers.  Het doel is om in de komende 4 jaar de omzet te verdubbelen.  

• SyMo-Chem (100%) en Hybrid Catalysis (50%) lieten een bescheiden maar stabiele ontwikkeling van omzet- 
en resultaten zien. 

 
In het verslagjaar 2018 zijn er twee 100%-participaties aan het portfolio van de holding toegevoegd, te weten: 
1. Eindhoven Engine BV [100%]: een samenwerkingsprogramma tussen de kennisinstellingen in de Eindhoven 

regio, het bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en andere participanten voor 
complexe uitdagingen die in teams worden aangepakt; momenteel lopen er gesprekken met TNO en Fontys 
om mede-aandeelhouder te worden; om deze reden worden de cijfers van 2018 niet geconsolideerd;  

2. Secure Testing BV [100%]: Ontwikkeling van een technische oplossing om met een USB-stick een beveiligde 
digitale toets omgeving te bieden. 

 
Niet-geconsolideerde (minderheids-)deelnemingen (per eind 2018: #40) 
In het verslagjaar zijn er 7 participaties met een aandelenbelang van <50%  aan het portfolio van de holding 
toegevoegd, te weten: 
1. Eindhoven Engine BV [100%]: een samenwerkingsprogramma, tussen de kennisinstellingen in de Eindhoven 

regio, het bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en andere participanten voor 
complexe uitdagingen die in teams worden aangepakt;  

2. Secure Testing BV [100%]: Ontwikkeling van een technische oplossing om met een USB-stick een beveiligde 
digitale toets omgeving te bieden;  

3. Helia BioMonitoring BV [49,5%]: Ontwikkeling van een diagnostisch technologie platform voor de continue 
monitoring van biomerkers in of op het lichaam;  

4. CUDI BV [15%]: Ontwikkeling van algoritmes en methoden om via minimaal invasieve ultrasound scans 
prostaat kanker te diagnostiseren;   

5. Retinacheck BV [15%]: Ontwikkeling van Artificial Intelligence oplossingen voor Clinical Decision Support bij 
de diagnose en behandeling van oogziekten uit optische beelden van het netvlies;  
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6. Meliora Medical BV [15%]: Ontwikkeling van een biomimetische tussenwervelschijf-prothese voor 
toepassing in patiënten met rug- en nekklachten:  

7. Chainstock BV [20%]: Ontwikkeling van een een software tool ten behoeve van supply chain optimalisatie.  
 
Toekomst  
De ontwikkeling van omzet en rentabiliteit is afhankelijk van mogelijke exits van het deelnemingenbestand en de 
performance van de entiteiten binnen de groep. De vooruitzichten voor 2019 zijn in het algemeen goed te 
noemen. De geconsolideerde deelnemingen hebben een gezonde uitgangspositie om positieve resultaten te 
kunnen genereren en daarmee bij te dragen aan het resultaat van TUE Holding.  
 

Regeling melding onregelmatigheden TU/e 
De TU/e kent met de Regeling melding onregelmatigheden een zogenaamde klokkenluidersregeling, in het kader 
van de Code goed bestuur universiteiten. Mw. M.M. van de Bosch-Doreleijers MA MHR en mw.drs. J.M. 
Beenhakker zijn vertrouwenspersoon op dit gebied en er is een permanente commissie, onder voorzitterschap 
van prof.dr.ir. A.A. van Steenhoven, voor de behandeling van meldingen. In het verslagjaar heeft deze commissie 
geen meldingen van het vermoeden van een onregelmatigheid ontvangen.  
 

Klachtenregeling psychosociale arbeidsbelasting TU/e 
Mw. M.M. van de Bosch-Doreleijers MA MHR en mw.drs. J.M. Beenhakker zijn ook vertrouwenspersonen op het 
gebied van de psychosociale arbeidsbelasting. Ook hier is een permanente commissie ingesteld voor de 
behandeling van klachten, onder voorzitterschap van prof.dr. K.A.H. van Leeuwen. De commissie heeft in het 
verslagjaar 2 klachten ontvangen. 
 

Veiligheidsvisie TU/e 
De TU/e werkt continu en actief aan veiligheid op de campus (Veiligheidsvisie TU/e, 2012). Meerdere 
ontwikkelingen binnen én buiten de TU/e maken het noodzakelijk om veiligheid op een gecoördineerde en 
integrale wijze aan te pakken. Veiligheid is niet langer meer een louter fysieke aangelegenheid. Ook is veiligheid 
niet langer meer de verantwoordelijkheid van één dienst of afdeling: bij elk vraagstuk zijn per definitie meerdere 
diensten en afdelingen betrokken. Veiligheid moet als een integrale keten van samenwerkende partijen in alle 
fases van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg) beschouwd worden. Dit vraagt 
een vernieuwende aanpak in governance op veiligheid (zie ook Integrale Veiligheid).  
 
Het afgelopen jaar heeft het College van Bestuur besloten het huidige TU/e veiligheidsbeleid te ontwikkelen tot 
een proactief en integraal veiligheidsbeleid dat aansluit op de huidige risico’s en anticipeert op toekomstige 
ontwikkelingen. Hiertoe heeft de TU/e het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement opdracht 
gegeven de TU/e hierbij te ondersteunen. Het startpunt hierbij is een integrale risicobeoordeling met een breed 
perspectief om zicht te houden en te krijgen op bekende en onbekende risico’s en dreigingen. De 
risicobeoordeling biedt een inventarisatie van de belangrijkste, nieuwe en bestaande veiligheidsrisico’s en 
mogelijke beheersmaatregelen, specifiek toegesneden op de unieke kenmerken van de TU/e. 
 
Daarnaast is een start gemaakt met het tegen het licht houden van de bestaande crisisorganisatie en –structuur. 
In oktober 2018 heeft de TU/e deelgenomen aan de crisisoefening OZON (scenario cyberincident), waarbij 
geoefend is met een mogelijke nieuwe structuur van de crisisorganisatie.  Met behulp van een externe 
adviesorganisatie wordt dit traject in 2019 verder onderzocht. 
 
Tenslotte is de samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO) geïntensiveerd, wat heeft 
geleid tot gezamenlijke huisvesting op de TU/e campus. Binnen de TU/e brandweer is in een gezamenlijk project 
onderzoek gedaan naar de richting waarin deze samenwerking verder bestendigd zal worden. Dit krijgt in 2019 
een vervolg. 
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Integrale Veiligheid 
De veiligheidsorganisatie van de TU/e kenmerkte zich tot nu toe door een sterke focus op fysieke risico’s en 
conventionele benadering van calamiteiten. Zoals hierboven (Veiligheidsvisie TU/e) is aangegeven maken 
meerdere ontwikkelingen het noodzakelijk om veiligheid op een gecoördineerde en integrale wijze aan te 
pakken. Dit heeft ook geleid tot een vernieuwde aanpak in de governancestructuur van dit onderwerp.  Het 
College van Bestuur heeft besloten per 1 april 2018 tot instelling van een Governance Board Integrale Veiligheid. 
 
Deze Governance Board is ingesteld om: 
• Integraal sturen op veiligheid mogelijk te maken; 
• Voort te borduren op recente ‘best practices’ (intern en bij collega-onderwijsinstellingen); 
• Verantwoordelijkheden passendte belggen; 
• Goede integrale rapportagelijnen te waarborgen en betrokkenheid te garanderen tussen en over afdelingen. 
 

Arbeidsomstandigheden, milieu, veiligheid en stralingsbescherming 
De TU/e werkt continu en actief aan veiligheid op de campus. Meerdere ontwikkelingen binnen én buiten de 
TU/e maken het noodzakelijk om veiligheid op een gecoördineerde en integrale wijze aan te pakken. Bij elk 
vraagstuk zijn per definitie meerdere diensten en afdelingen betrokken. Veiligheid moet als een integrale keten 
van samenwerkende partijen beschouwd worden. Dit vraagt een vernieuwende aanpak in governance op 
veiligheid.  
Dit heeft geleid tot een vernieuwde aanpak in de governancestructuur van dit onderwerp. Het College van 
Bestuur heeft besloten per 1 april 2018 de naam van de ‘Governance Board Safety, Health and Environment’ te 
wijzigen in ‘Governance Board Integrale Veiligheid’. De Manager AMVS vervult de rol van secretaris. De Manager 
Safety and Security en de Chief Information Security en Privacy Officer zijn toegevoegd aan de Governance Board. 
 
Deze Governance Board is ingesteld om: 
• Integraal sturen op veiligheid mogelijk te maken; 
• Voort te borduren op recente ‘best practices’ (intern en bij collega-onderwijsinstellingen); 
• Verantwoordelijkheden passend te beleggen; 
• Goede integrale rapportagelijnen te waarborgen en betrokkenheid te garanderen tussen en over afdelingen. 
 
In 2018 is de Vitality Week georganiseerd, met daarin de Gezondheidsdag. Dit is een jaarlijks terugkerend event 
waar de TU/e het belang van een gezonde levensstijl onder de aandacht wil brengen van medewerkers en 
studenten. Zij konden deelnemen aan uitdagende, speelse en informatieve activiteiten over gezondheid en 
vitaliteit, zoals breakfast sessions, workwalks, mental sports coaching, inspirerende workshops. Gaan we van de 
TU/e de vitaalste campus van de wereld maken en zo ja, hoe dan? Dat was de vraag die tijdens deze Vitality Week 
is beantwoord door meer dan honderd medewerkers en studenten tijdens brainstormsessies in TU/e Innovation 
Space. Er zijn 824 ideeën verzameld en de leukste en haalbaarste daarvan worden op korte of langere termijn 
uitgevoerd. 
 
Jaarlijks terugkerend worden medewerkers en studenten binnen hun eigen faculteit of dienst geïnformeerd en 
geïnstrueerd voor wat betreft de arbeidsrisico’s die ze in hun werk- of studie-omgeving kunnen verwachten en 
hoe ze daar op een veilige manier mee kunnen omgaan. 
   
In het kader van de preventie van Klachten aan Armen, Nek en Schouders (KANS) zijn er in 2018 voor nieuwe 
medewerkers twee Nederlandstalige en vier Engelstalige voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd. 
 
Door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant zijn in 2018 de gebouwen Helix, Cascade en de WKO bezocht. De 
controles waren met name gericht op de opslag van gevaarlijke stoffen. Naar aanleiding van de 
veiligheidsinspectie in het voorjaar heeft de handhaver aangedrongen op aanpassing van de vergunning om 
evenementen in de vergunning mee te nemen.  
 
Naar aanleiding van eerdere bezoeken van de handhavers is in het voorjaar een milieuneutrale wijziging 
ingediend op de vergunning om duidelijk te maken dat de universiteit met wetenschappelijk onderzoek en 
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proeven ook proeven in de buitenlucht bedoeld. Dit was niet duidelijk genoeg in de vergunning, deze omissie is 
begin juni hersteld met opnemen van activiteiten in de buitenlucht als vergunde activiteiten, onder het stellen 
van nadere regels uiteraard. 
 
Bij de controle in november zijn het gebouw Helix en haar gasopslagen uitgebreid geïnspecteerd en zijn er slechts 
kleine verbeterpunten gevonden die nu worden opgepakt. Het gehele proces van optreden bij een milieu-
incident is nagelopen door de handhavers. Hierbij werd gecontroleerd of de praktijk aansloot bij wat in onze 
bedrijfsnoodplannen staat. Dit is goed verlopen. Duidelijk is geworden dat door verkrijgen van de 
complexomgevingsvergunning de vergunningsituatie niet meer aansluit bij het evenementen(vergunning)beleid 
van de gemeente Eindhoven. Het proces van aanvragen van een veranderingsvergunning is opgestart. Eind 
december is de conceptaanvraag ingediend. 
 
Naar verwachting zal aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 het proces van de veranderingsvergunning 
zijn afgerond en beschikt de TUe Campus dan wederom over een geheel dekkende 
complexomgevingsvergunning. 
 
In 2018 zijn er geen meldingsplichtige milieuvoorvallen geweest. Er zijn 5 incidenten bij de CVM gemeld: lekkage 
dioxaan in Helix (kapotvallen fles), mogelijke bodemverontreiniging bij de motorcellen, tweemaal gasdetectie 
alarmen in Spectrum en lekkage van waterstoffluoride bij EPC in Matrix. Deze incidenten hebben allen de 
benodige aandacht (gekregen). 
De capaciteit van de complexvergunning conform de Kernenergiewet voor de TU/e Campus die op 20 augustus 
2012 is verleend, was in 2018 nog voldoende voor alle bedrijven op de TU/e Campus. Voor 2019 bestaat bij de 
TU/e en GE Healthcare behoefte om deze aan te passen. 
De aanvraag om een eigen complexvergunning ex Kernenergiewet op naam van GE Healthcare is bij de Autoriteit 
voor Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) in behandeling. De complexe situatie in gebouw 
Cyclotron met GE Healthcare, Acctec en de TU/e maakt dat de behandeling lang duurt.  
DIFFER heeft het HVEE Singletron ionenversneller als onderdeel van hun Magnum-installatie in gebruik genomen. 
De Stralingsbeschermingsdienst van de TU/e (SBD) heeft een schriftelijk interne toestemming (SIT) voor de 
experimenten met deze versneller afgegeven.  
Op 2 oktober 2018 is de laatste hoog actieve radioactieve bron (HASS-bron) naar de Covra afgevoerd en is 
begonnen met het afvoeren van alle losse radioactieve materialen uit gebouw Athene.  
In 2019 zal verder gewerkt worden aan de inventarisatie van de radioactief geactiveerde materialen (metalen en 
beton) van het Philips AVF-cyclotron dat tot 2004 in gebouw Cyclotron in gebruik is geweest voor de productie 
van kortlevende radionucliden en wetenschappelijk onderzoek. Ook de radioactieve activering van de mantel van 
de voormalige kernreactor Pallas in gebouw Athene wordt verder onderzocht. Bij metingen is vastgesteld dat het 
beton boven wettelijke vrijgavegrenzen is geactiveerd. Onderzoek naar de mogelijkheid om het totale volume 
radioactief geactiveerd beton te reduceren wordt samen met de faculteit Bouwkunde uitgevoerd. 
 

Medezeggenschap 
De relatie tussen Universiteitsraad en College van Bestuur was constructief. Het overleg betrof naast de vaste 
elementen uit het plannings- en controlcyclus, waaronder de begroting en de bestuurlijke agenda, onder meer de 
onderwerpen Strategy 2030, integraal taalbeleid en Plan Kwaliteitsafspraken 2019-2024. Daarnaast was de 
Universiteitsraad nauw betrokken bij de ontwikkelingen inzake Campus 2030. De Universiteitsraad had ook haar 
reguliere contactmomenten met de RvT. 
 

Dialoog met stakeholders 
De TU/e is sterk verbonden met de regionale kennis- en innovatienetwerken en is in continue dialoog met de 
gemeente Eindhoven, de Provincie Noord-Brabant, Brainport, de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij (BOM), 
een groot netwerk van bedrijven. Deze dialoog krijgt vorm in vele samenwerkingsverbanden op institutioneel 
niveau, maar ook in specifieke samenwerking in de wetenschappelijke groepen. Naast meer dan 100 hoogleraren 
die primair in bedrijven werken, kent elke faculteit kent een Raad van Advies met externe stakeholders en zijn 
TU/e onderzoekers actief in vele regionale, nationale en internationale kennis- en innovatienetwerken.  
 



 

88 

Aanpassing organisatie 
Als gevolg van het succes van de meer afgestemde aanpak van het onderwijs in het Bachelor College (BC) en de 
Graduate School (GS) en de sterke groei van het aantal studenten is de onderwijsondersteunende organisatie 
aangepast. Middels het programma Toekomstgericht Onderwijsorganisatie (TOO) zijn de opleidingen hun 
onderwijsondersteunende processen waar mogelijk meer op elkaar gaan afstemmen en is de 
onderwijsondersteunende organisatie beter ingericht op de nieuwe wensen en eisen vanuit studenten en 
docenten. De onderwijsgovernance, die in juli 2017 is vastgesteld door het College van Bestuur, is verwerkt in het 
Bestuurs- en Beheersreglement (BBR). 
In het jaar 2018 is de administratieve eenheid CIO Office opgegaan in de Dienst ICT Services Information 
Management & Services en de nieuwe naam van deze Dienst is geworden: Information Management & Services 
(afgekort IMS). De nieuwe naam van deze dienst is verwerkt in het Bestuurs- en Beheersreglement van de TU/e 
(BBR). 

 
Arbeidsvoorwaarden en cao 
Nieuwe cao Nederlandse universiteiten 
Op 30 juni 2018 hebben de VSNU en de vier werknemersorganisaties het cao-onderhandelaarsakkoord van 31 
mei 2018 omgezet in een definitief cao-akkoord. De looptijd van de cao is van 1 juli 2017 tot en met 31 december 
2019.  
De CAO-partijen hebben op 4 oktober 2018 de nieuwe teksten van de cao en de ZANU (Ziekte- en 
arbeidsongeschiktheidsregeling Nederlandse Universiteiten) vastgesteld. 
Met de salarisbetaling van juli 2018 ontvingen de werknemers37 die op 1 mei 2018 een dienstverband bij een 
Nederlandse Universiteit hadden, een eenmalige uitkering van bruto 0,6% van het jaarsalaris38. 
Medio 2018 werd met terugwerkende kracht naar 1 mei 2018 de salarissen van universitaire werknemers die een 
dienstverband bij een Nederlandse Universiteit hebben, structureel met 2,0% verhoogd. Deze loonsverhoging 
werd door de TU/e met het salaris van de maand september 2018 uitbetaald. Op 1 februari 2019 worden de 
salarissen structureel met 2,6% verhoogd.  
 
Invoering transitievergoeding 
Op grond van de Cao NU 2016-2017 is met ingang van 1 januari 2018 gestart met het toekennen van een 
transitievergoeding aan medewerkers die uit dienst gaan na een dienstverband van twee jaar of langer. Het gaat 
om beëindiging van het dienstverband van rechtswege dan wel een “onvrijwillige” beëindiging. 
De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor ontslag en om de transitie van de ene baan naar de 
andere te vergemakkelijken. 
 

Registratie en openbaarmaking nevenwerkzaamheden 
Van nagenoeg alle medewerkers is geregistreerd of zij nevenwerkzaamheden verrichten. Indien sprake 
is van nevenwerkzaamheden wordt de goedkeuring van het bevoegd gezag voor de uitoefening hiervan 
vastgelegd, evenals om welke werkzaamheden het gaat en of er een financiële tegemoetkoming aan 
deze werkzaamheden is verbonden. De nevenwerkzaamheden van de leden van het College van 
Bestuur behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Van medewerkers met een 
wetenschappelijke functie en in de zwaardere managementfuncties wordt de individuele informatie over 
de nevenwerkzaamheden openbaar gemaakt via de TU/e website. 
 

Integriteit 
In de loop van 2013 is een permanente commissie in het leven geroepen, met inbreng vanuit de 
wetenschappelijke staf en nauwe betrokkenheid van het College van Bestuur, om de aandacht voor het 
onderwerp integriteit te vergroten en permanent vast te houden. De Centrale Commissie Integriteit (CCI) is het 

                                                                        
 
 
37 Oproepkrachten, stagiaires en declaranten zijn uitgezonderd 
38 **De basis voor deze uitkering is het bruto schaalsalaris (incl. vakantie- en eindejaarsuitkering) en de werktijdfactor 
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gremium waar van gedachten wordt gewisseld over te ontwikkelen beleid op het gebied van zowel 
wetenschappelijke als zakelijke integriteit en waar gevolgd wordt of er voldoende aandacht is en blijft op de 
werkvloer voor deze onderwerpen. De commissie volgt ook of de beleidsontwikkeling voldoende prioriteit heeft 
en zal nieuwe signalen in- en extern op dit gebied oppakken. Daarnaast is in 2013 de Adviescommissie 
wetenschappelijke integriteit ingesteld, met daarin een wetenschapper per faculteit, voorgedragen via het 
faculteitsbestuur. Deze adviescommissie adviseert de CCI en het College van Bestuur over het beleid op het 
gebied van wetenschappelijke integriteit.  Na een brede discussie binnen de faculteiten is het College in 2014 
overgegaan tot vaststelling van een eigen TU/e Gedragscode Wetenschapsbeoefening voor wetenschappelijk 
personeel en studenten. Onderdeel van de implementatie is het op een aantal momenten tekenen van 
verklaringen door wetenschappelijk personeel, studenten, promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding 
van een verklaring dat men zich zal houden aan de in de Gedragscode geformuleerde regels. Ook bij diploma-
uitreikingen wordt aandacht besteed aan de gedragscode. 
 

6.4 Vooruitblik 
In 2019 zal een concreet plan worden opgesteld om vorm te geven aan de ambitites uit strategy 2030 ‘Enabling 
the strategy’. De bedrijfsvoeringsonderdelen zullen nauwer gaan samenwerken met als doel de effectiviteit te 
vergroten.  
Dankzij de verhuizing van (bijna alle) diensten naar het gerenoveerde Atlas gebouw, wordt in 2019 een grote 
impuls gegeven aan nieuwe vormen van samenwerking over de grenzen van de diensten heen, om zo de 
dienstverlening verder te optimaliseren. Ook de geleidelijke invoering van Service Charters, zal hieraan een 
bijdrage leveren. 
Om aan de grote behoefte aan wetenschappers te voldoen, wordt een tijdelijke projectorganisatie voor 
Recruitment ingericht. 
Het BI programma begint zijn eerste vruchten af te werpen, waarmee informatie makkelijk toegankelijk wordt en 
een goede bijdrage aan de strategie kan leveren. 
Onder leiding van de speciale Governance Board wordt Integrale Veiligheid als belangrijk speerpunt op de 
campus verder door ontwikkeld. 
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Geconsolideerde balans, na resultaatbestemming 
 Paragraaf 31-12-18 31-12-17 

Activa    

Vaste activa 5.1   

Immateriële vaste activa 5.1.1 6,6 5,0 

Materiële vaste activa 5.1.2 330,5 310,6 

Financiële vaste activa 5.1.3 5,7 5,4 

  342,8 321,0 

    

Vlottende activa 5.2   

Voorraden 5.2.1 0,3 0,3 

Vorderingen 5.2.2 65,9 59,1 

Liquide middelen 5.2.3 55,5 45,8 

  121,7 105,2 

    

Totaal Activa  464,5 426,2 

    

Passiva    

Groepsvermogen 5.3 166,1 155,1 

Voorzieningen 5.4 36,6 28,9 

Langlopende schulden 5.5 91,9 91,2 

Kortlopende schulden 5.6 169,9 151,0 

    

Totaal Passiva  464,5 426,2 
 
  

 1 Geconsolideerde balans 
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Geconsolideerde staat van baten en lasten 
 Paragraaf Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017 

Baten 6.1    

Rijksbijdrage 6.1.1 212,0 203,9 198,3 

Overige overheidsbijdrage 6.1.1 6,2 7,0 7,1 

College- en examengelden 6.1.2 28,9 29,2 28,2 

Werk in opdracht van derden 6.1.3 103,9 106,7 99,2 

Overige baten 6.1.4 27,1 19,8 19,7 

Totaal baten  378,1 366,6 352,5 

     

Lasten 6.2    

Personele lasten 6.2.1 234,5 236,5 226,7 

Afschrijvingen 6.2.2 24,2 27,4 24,0 

Huisvestingslasten 6.2.3 29,0 23,0 18,4 

Overige lasten 6.2.4 74,5 77,1 72,5 

Totaal lasten  362,2 364,0 341,6 

     

Saldo baten en lasten  15,9 2,6 10,9 

     

Financiële baten en lasten 6.3 -4,6 -4,5 -4,5 

     

Resultaat voor belastingen  11,3 -1,9 6,4 

Belastingen  -0,3 -0,1 -0,6 

Resultaat na belastingen  11,0 -2,0 5,8 

Aandeel derden in resultaat 6.4 0,0 0,0 0,0 

Nettoresultaat  11,0 -2,0 5,8 
 
 
Resultaatbestemming 
Verdeling  

Algemene reserve (publiek) -0,5 

Algemene reserve (privaat) 1,6 

Bestemmingsreserve Sectorplan Techniek 0,3 

Bestemmingsreserve organisatie ontwikkelingen  3,2 

Bestemmingsreserve studievoorschotmiddelen 1,4 

Bestemmingsreserve Implementatie strategie 2030 2,0 

Bestemmingsreserve Strategische alliantie Eindhoven-Utrecht-
Wageningen 

3,0 

Totaal 11,0 
 
  

2 Geconsolideerde staat van baten en lasten 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht  
 Paragraaf  2018  2017 

Kasstroom uit operationele activiteiten      

Saldo baten en lasten   15,9  10,9 

Resultaat uit minderheidsdeelnemingen   0,0  0,0 

      

Aanpassingen voor:      

Afschrijvingen 5.1.2 24,2  24,0  

Overige aanpassingen voor aansluiting met het 
bedrijfsresultaat 

     

      

Mutaties voorzieningen  7,7  1,6  

Totaal van aanpassingen voor aansluiting met 
het bedrijfsresultaat 

  31,9  25,6 

      

Veranderingen in werkkapitaal:      

Voorraden 5.2.1 0  0,0  

Vorderingen 5.2.2 -6,8  -12,4  

Kortlopende schulden 5.6 18,9  6,8  

Totaal veranderingen werkkapitaal   12,1  -5,6 

      

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   59,9  30,9 

      

Ontvangen interest 6.3  0,1  0,1 

Betaalde interest 6.3  -4,7  -4,6 

Mutaties overige financiële vaste activa   -0,3  0,0 

Betaalde winstbelasting   -0,3  -0,6 

      

Kasstroom uit operationele activiteiten   54,7  25,8 

      

Kasstroom uit investeringsactiviteiten      

Investeringen immateriële vaste activa 5.1.1 -2,2  -1,7  

Investeringen gebouwen en terreinen 5.1.2 -39,9  -55,1  

Ontvangst uit hoofde van vervreemding 
gebouw 

5.1.2 3,3    

Investeringen apparatuur 5.1.2 -6,9  -6,5  

Investeringen in deelnemingen en 
samenwerkingsverbanden 

5.1.3 0,0  -0,2  

Toename/afname overige financiële vaste 
activa 

  -45,7  -63,5 

   9,0  -37,7 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten      

Aflossing langlopende schulden 5.5  0,7  -1,4 

      

Mutatie geldmiddelen   9,7  -39,1 

3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
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 Paragraaf  2018  2017 

      

Beginstand geldmiddelen 5.2.3  45,8  84,9 

Mutatie geldmiddelen   9,7  -39,1 

Eindstand geldmiddelen 5.2.3  55,5  45,8 
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4.1 Algemeen 

Vestigingsgegevens 
De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is gevestigd aan de Groene Loper 5 te Eindhoven. De TU/e is een 
rechtspersoon op basis van de wet (artikel 1.2 Boek 2 BW en artikel 1.8 Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek). De TU/e staat ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 
KvK 5127887. De wettelijke taak van de TU/e is het verzorgen van wetenschappelijk onderwijs en het verrichten 
van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast voorziet de universiteit in de opleiding tot wetenschappelijk 
onderzoeker of technologisch ontwerper en draagt kennis over ten behoeve van de maatschappij (artikel 1.3.1 
Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek).  
 
Toegepaste standaarden 
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs, de wettelijke bepalingen van Titel 
9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ660 inzake de 
jaarverslaggeving door onderwijsinstellingen.  
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn 
gebaseerd op historische kosten. 
 
De jaarrekening is opgemaakt op 4 april 2019. 
 
Continuïteitsveronderstelling  
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
 
Gebruik van schattingen  
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 
van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen 
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft.  
Schattingen hebben betrekking op bedragen die zijn opgenomen onder de activa en passiva alsmede de 
verantwoording van baten en lasten gedurende de verslagperiode. De belangrijkste schattingen zitten in de 
voorzieningen en de gehanteerde afschrijvingstermijn op vaste activa. De uitgangspunten van de schattingen 
worden benoemd in de toelichting bij de betreffende posten. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar  
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.  
 
Consolidatie 
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de organisatie en haar 
Groepsmaatschappijen, het proportionele deel van joint operations en andere rechtspersonen waarover 
overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. 
Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de organisatie een meerderheidsbelang heeft, of waarop op 
een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende 
invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten betrokken die potentiële stemrechten 
bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend. Deelnemingen die zijn verworven uitsluitend met het doel om ze 
binnen afzienbare termijn weer te vervreemden, worden niet geconsolideerd.  
Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende 
invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip 
van beëindiging van deze invloed. 

4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
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In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals 
de binnen de groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het 
minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht. 
Joint operations (‘gezamenlijke bedrijfsactiviteit’) betreffen een gezamenlijke overeenkomst waarbij de partijen 
die gezamenlijke zeggenschap over de overeenkomst hebben, recht hebben op de activa en aansprakelijk zijn 
voor de verplichtingen die verband houden met de overeenkomst.  
Joint operations worden ‘proportioneel verwerkt’. Dit gebeurt vanaf de datum dat gezamenlijke zeggenschap is 
verkregen tot het moment dat die gezamenlijke zeggenschap niet meer bestaat. Volgens de methode van 
‘proportioneel verwerken’ worden in de geconsolideerde jaarrekening TU/e activa, passiva, baten en lasten 
opgenomen, alsmede de gezamenlijke activa, passiva, baten en lasten naar evenredigheid van het belang in de 
joint operation. 
Voor een overzicht van de geconsolideerde groepsmaatschappijen wordt verwezen naar hoofdstuk 6.8. 
De geconsolideerde begroting is geen sturingsinstrument voor de TU/e. Om deze reden is de geconsolideerde 
begroting niet opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. 
 
Transacties in vreemde valuta 
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers 
op transactiedatum. Omrekeningsverschillen worden direct in het resultaat verwerkt.  
 
Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, 
geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), 
handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële 
instrumenten opgenomen: verstrekte leningen en vorderingen (financiële activa en financiële verplichtingen), 
overige financiële verplichtingen en renteswaps.  
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de 
direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien financiële instrumenten 
bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in 
de staat van baten en lasten, worden direct toerekenbare transactiekosten direct verwerkt in de staat van baten 
en lasten. Uitzondering hierop zijn de renteswaps. Deze worden opgenomen tegen kostprijs of lagere 
marktwaarde, tenzij kostprijshedge-accounting wordt toegepast.  
 
Verstrekte leningen en overige vorderingen 
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen. 
 
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.  
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder 
kortlopende schulden. 
 
Afgeleide financiële instrumenten  
Na eerste opname worden afgeleide financiële instrumenten gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, 
tenzij hedge accounting onder het kostprijs hedgemodel wordt toegepast. 
 
Kostprijshedge- accounting 
De TU/e heeft renteswaps afgesloten om de renterisico’s af te dekken die voortvloeien uit de afgesloten leningen 
voor de financiering van vastgoed. De hieraan verbonden waardeveranderingen worden in dezelfde periode in de 
staat van baten en lasten verwerkt als waarin het verkregen actief of de aangegane verplichting van invloed is op 
de winst of het verlies. De resultaten uit het ineffectieve deel worden direct verwerkt in de staat van baten en 
lasten.  
Indien de renteswaps niet langer aan de voorwaarden voor hedge accounting voldoen, het instrument afloopt of 
wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend wordt de kostprijshedge-accounting gestaakt. Het cumulatieve 
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resultaat dat nog niet in de staat der baten lasten is verwerkt wordt afzonderlijk in de overlopende posten in de 
balans opgenomen totdat de afgedekte transactie plaatsvindt. Indien de transactie niet meer plaatsvindt wordt 
het cumulatieve resultaat overgeboekt naar de staat der baten en lasten.  
 
Voorwaarden aan hedge accounting 
De organisatie toetst periodiek de effectiviteit van de hedgerelaties door vast te stellen dat er sprake is van een 
effectieve hedge respectievelijk dat er geen sprake is van overhedges. Op balansdatum wordt de mate van 
ineffectiviteit van de combinatie van het afdekkingsinstrument en de afgedekte positie bepaald (de hedgerelatie). 
De mate van ineffectiviteit van de hedgerelatie wordt vastgesteld door het vergelijken van de kritische 
kenmerken van het afdekkingsinstrument en de afgedekte positie in de hedgerelatie. De organisatie hanteert 
voor deze vergelijking de volgende kritische kenmerken: 
• omvang; 
• looptijd; 
• afgedekt risico; 
• wijze van afrekening van het afdekkingsinstrument en afgedekte positie. 
 
Indien de kritische kenmerken, beoordeeld in de context van de hedgerelatie, aan elkaar gelijk zijn (geweest), is 
geen sprake (geweest) van ineffectiviteit. 
Indien de kritische kenmerken, beoordeeld in de context van de hedgerelatie, niet aan elkaar gelijk zijn (geweest), 
is sprake (geweest) van ineffectiviteit. In dat geval wordt de mate van ineffectiviteit vastgesteld door de 
verandering in reële waarde van het afdekkingsinstrument te vergelijken met de verandering in reële waarde van 
de afgedekte positie. Indien sprake is van een cumulatief verlies op de hedgerelatie over de periode vanaf eerste 
verwerking van het afdekkingsinstrument tot aan balansdatum, wordt deze ineffectiviteit (het verlies) direct in de 
staat van baten en lasten verwerkt. 
 
Valutaeenheden 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s. Alle financiële informatie in euro’s is, indien niet anders vermeld, 
afgerond op het dichtstbijzijnde miljoenental. 
 

4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva 

Activa en passiva 
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actief 
wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de 
organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt 
in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een 
uitstroom van middelen die economische voordelen hebben en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar 
kan worden vastgesteld.  
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of 
nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het 
actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in 
de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van 
waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de 
waarde. 
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Immateriële vaste activa 
Software en ict projecten 
Indien aan de activeringscriteria wordt voldaan “Een immaterieel vast actief dient in de balans te worden 
opgenomen, maar uitsluitend wanneer: a het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen die 
een actief in zicht bergt, zullen toekomen aan de rechtspersoon; en b de kosten van het actief betrouwbaar 
kunnen worden vastgesteld”. Conform TU/e beleid worden software en ICT projecten met een 
aanschaffingswaarde hoger dan 200.000 euro geactiveerd. In de aanschaffingswaarde is mede begrepen de 
kostprijs van de bestede uren van het eigen personeel. De afschrijvingstermijn is afhankelijk van de 
bedrijfseconomische levensduur en ligt tussen de 3 en 10 jaar berekend vanaf het moment van ingebruikname. 
 

Materiële vaste activa 
Grond en gebouwen 
Materiële vaste activa worden geactiveerd indien het waarschijnlijk is dat de toekomstige prestatie-eenheden 
met betrekking tot het actief zullen toekomen aan de rechtspersoon en waarvan voorts de kosten op 
betrouwbare wijze kunnen worden vastgesteld. Conform TU/e beleid worden de bedrijfsgebouwen en -terreinen, 
machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en 
vooruitbetalingen op materiële vaste activa gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.  
De kostprijs bestaat uit de verkrijgingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te krijgen 
noodzakelijk voor het beoogde gebruik. 
Overheidssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa waarop de subsidies betrekking 
hebben. 
Met ingang van 2004 wordt bij de activering van gebouwen een splitsing aangebracht in Casco, Afbouw en 
infrastructuur waarop afzonderlijke afschrijvingstermijnen van toepassing zijn. De afschrijvingen worden 
berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische 
levensduur. Op bedrijfsterreinen en op materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op 
materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.  
Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt beëindigd bij 
buitengebruikstelling of bij desinvestering. 
Er heeft in 2018 een wijziging plaatsgevonden van de geschatte levensduur van de gebouwen Laplace en Gemini. 
Dit is verwerkt in de jaarrekening. 
 
Afschrijvingstermijn 
Investeringsjaar  Afschrijvingstermijn 

< 2000  30 jaar 

2000 – 2003  25 jaar 

> 2004 Casco 
Afbouw en infrastructuur 
Overige installaties en inrichting 

60 jaar 
30 jaar 

10-15 jaar 

 
Voor onderhoudsuitgaven wordt de componentenbenadering toegepast. 
 
Apparatuur en inventaris 
Apparatuur en inventaris niet gefinancierd door derden met een aanschafwaarde hoger dan 25.000 euro worden 
geactiveerd en gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen. De afschrijvingstermijn is afhankelijk van de bedrijfseconomische levensduur en ligt 
tussen de 3 en 10 jaar. 
Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. 
 
Bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa 
Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa 
onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 
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realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de 
directe opbrengstwaarde.  
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt een bijzonder 
waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 
Een bijzondere waardevermindering wordt direct verwerkt als last in de winst- en verliesrekening. 
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer 
bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld 
dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn 
verantwoord. 
 

Financiële vaste activa 
Leningen 
Leningen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.  
 
Deelnemingen 
Indien de TU/e invloed van betekenis kan uitoefenen op het zakelijk en financieel beleid van de deelneming vindt 
waardering plaats volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de  
nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van 
de TU/e gehanteerd. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen de TU/e en haar 
deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, worden geëlimineerd voor zover deze 
als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 
 
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd tenzij er sprake is van 
aansprakelijkheid dan zal een voorziening gevormd worden.  
 
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs eventueel verminderd met bijzondere waardeverminderingen. Indien sprake is van een stellig 
voornemen tot afstoting vindt waardering plaats tegen de eventuele lagere verwachte verkoopwaarde.  
De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op 
basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.  
 
Overige financiële vaste activa 
De grondslagen voor de overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het hoofd Financiële instrumenten.  
 
Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden 
verantwoord in de periode waartoe zij behoren. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord onder 
financiële baten en lasten.  
 
Bijzondere waardeverminderingen financiële vaste activa 
Een financieel vast actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waarde wijzigingen in de staat 
van baten en lasten of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum 
beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzondere 
waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzondere 
waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het actief zich een 
gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de verwachte toekomstige kasstromen van 
dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt. 
Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering omvatten 
o.a. het niet nakomen van betalingsverplichtingen, achterstallige betaling door een debiteur herstructurering van 
een aan de organisatie toekomend bedrag onder voorwaarden die de organisaties anders niet zou hebben 
overwogen, aanwijzingen dat een debiteur of emittent failliet zal gaan, en het verdwijnen van een actieve markt 
voor een bepaald effect. 
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Verliezen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. Rente op het aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van het actief met de 
oorspronkelijke effectieve rente van het actief.  
Als in een latere periode het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het herstel 
objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere 
waardeverminderingsverlies wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke 
kostprijs) opgenomen in de staat van baten en lasten. 
 
Vervreemding van vaste activa  
Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. 
 

Voorraden 
De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs, deze bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en 
eventuele overige kosten om de voorraad op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. Bij de 
waardering van de voorraden wordt rekening gehouden met de eventueel op balansdatum opgetreden 
waardeverminderingen. 
 

Vorderingen 
De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten in 
paragraaf 4.1. 
 
Werk in opdracht van derden 
Het saldo van projecten uit hoofde van werk in opdracht van derden leidt tot een vordering of een schuld op de 
balans. Het werk in opdracht van derden wordt gewaardeerd tegen de bestede kosten, bestaande uit de kosten 
die direct betrekking hebben op het project (zoals directe personeelskosten en kosten van specifiek voor het 
project aangeschafte apparatuur en inventaris), de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het 
algemeen en toewijsbaar zijn aan het project (onder meer kosten van technische assistentie en overheadkosten 
van projectactiviteiten) en andere kosten voor zover ze contractueel door de opdrachtgever worden vergoed, 
verminderd met de gedeclareerde termijnen danwel ontvangen voorschotten die in relatie staan tot het werk in 
opdracht van derden.  
Onder de overige vorderingen worden de projecten opgenomen waarbij de vooruitbetaalde kosten de 
gefactureerde termijnen/ontvangen voorschotten overschrijden. Projecten waarbij de vooruit gefactureerde 
termijnen/ontvangen voorschotten de vooruitbetaalde kosten overschrijden worden verantwoord onder de 
kortlopende schulden.  
Eventuele voorzieningen uit hoofde van werk in opdracht van derden (verlieslatende contracten) worden in 
mindering gebracht op de vordering. 
 

Liquide middelen 
De grondslagen voor de waardering van liquide middelen zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumen-
ten in paragraaf 4.1. 
 

Groepsvermogen 
Het groepsvermogen bestaat uit: de algemene reserves, bestemmingsreserves, een bestemmingsfonds en het 
aandeel van derden. Binnen het groepsvermogen is een onderscheid gemaakt tussen publieke en private activi-
teiten. De algemene reserve is verantwoord na resultaatverwerking. Op de bestemmingsreserves rust een door 
de organisatie zelf aangebrachte bestedingsbeperking. Bestemmingsfonds(en) betreffen middelen die zijn verkre-
gen met een door derden aangegeven specifieke bestemming. 
 

Minderheidsbelang derden 
Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op het aandeel van derden in de nettovermogenswaarde, 
bepaald overeenkomstig de waarderingsgrondslagen van de organisatie. 
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Voorzieningen 
Algemeen  
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van:  
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden;  
• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en  
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.  
 
Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of 
gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als 
afzonderlijk actief gepresenteerd.  
Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven vinden 
rechtstreeks plaats ten laste van de voorziening. 
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.  
 
Personeelsvoorzieningen 
De personeelsvoorzieningen omvatten WW/BW, transitievergoeding, verlof, jubilea, reorganisatie en overige 
voorzieningen. In 2018 is daarnaast de voorziening ZW/WGA gevormd. De WW/BW, ZW/WGA, 
transitievergoedingen en jubileumvoorziening betreffen een voorziening voor toekomstige uitkeringen. Deze 
voorzieningen zijn gewaardeerd tegen de contante waarde van de in de toekomst uit te keren uitkeringen. De 
berekening is gebaseerd op wettelijke verplichtingen / cao-rechten gebaseerd op rechten opgebouwd uit 
diensttijd, gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Bij het contant maken is een disconteringsvoet gehanteerd 
van 1,6% (2017: 1,6%). 
Een reorganisatievoorziening wordt getroffen als op balansdatum een gedetailleerd reorganisatieplan is 
geformaliseerd en uiterlijk op opmaakdatum van de jaarrekening de gerechtvaardigde verwachting van uitvoering 
van het plan is gewekt bij hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. Van een gerechtvaardigde 
verwachting is sprake als is gestart met de uitvoering van de reorganisatie, of als de hoofdlijnen bekend zijn 
gemaakt aan hen voor wie de reorganisatie gevolgen zal hebben. 
In de reorganisatievoorziening worden de als gevolg van de reorganisatie noodzakelijke kosten  
opgenomen die niet in verband staan met de doorlopende activiteiten van de organisatie. 
 
Voorziening samenwerkingsverbanden 
De voorziening samenwerkingsverbanden betreft het negatieve verschil tussen de verwachte voordelen uit de 
door de organisatie na de balansdatum te ontvangen prestaties en de onvermijdbare kosten om aan de verplich-
tingen te voldoen. De onvermijdbare kosten zijn de kosten die tenminste moeten worden gemaakt om van de 
overeenkomst af te komen, zijnde de laagste van enerzijds de kosten bij het voldoen aan de verplichtingen en 
anderzijds de vergoedingen of boetes bij het niet voldoen aan de verplichtingen. 
 
Overige voorzieningen 
De voorziening asbestverwijdering is gevormd voor de mogelijke kosten welke voortvloeien uit de aanwezigheid 
van asbest in te renoveren of afgestoten gebouwen. 
 
Ontmanteling Cyclotron 
De voorziening ontmanteling cyclotron is gevormd voor in de toekomst te maken kosten voor de ontmanteling 
van het cyclotron. Voor verdere toelichting zie paragraaf 5.4. 
  

Langlopende schulden 
De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten. 
 

Kortlopende schulden 
De waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten. 
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4.3 Grondslagen van resultaatbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming 
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten, die een oorzakelijk verband 
hebben met de in het verslagjaar geleverde prestaties en verrichte activiteiten, worden toegerekend aan de 
periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als 
deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. 
 

Baten 
 
Rijksbijdragen 
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning 
betrekking heeft. 
 
Overige overheidsbijdragen en -subsidies 
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke 
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de TU/e zal voldoen aan de daaraan verbonden 
voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als 
opbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden 
gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de staat 
van baten en lasten opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. 
Indien de opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte 
werkzaamheden als baten verantwoord.  
 
Collegegelden 
De collegegelden worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 
 
Werk in opdracht van derden 
Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden worden in de staat van baten en lasten als baten 
opgenomen voor een bedrag gelijk aan de bestede kosten voor zover ze contractueel door de opdrachtgever 
worden vergoed. Projectresultaten uit hoofde van werk in opdracht van derden worden bij voltooiing van het 
project in de staat van baten en lasten opgenomen.  
 
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen  
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de groep in 
de resultaten van deze deelnemingen, bepaald op basis van de grondslagen van de groep. Resultaten op 
transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de groep en de niet- 
geconsolideerde deelnemingen en tussen niet-geconsolideerde deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, 
zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.  
 
De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten worden vanaf het 
verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat van de groep. 
 
Personeelsbeloningen/pensioenen 
De instelling (universiteit) heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. 
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het 
pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet 
zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de ver-
schuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van te-
rugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. 
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Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten op-
zichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen 
een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden ge-
schat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoerings-
overeenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) 
toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante 
waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. 
De pensioenregeling is een middelloonstelsel en wordt geïndexeerd als de dekkingsgraad van het pensioenfonds 
het toelaat. In 2018 heeft geen indexatie plaatsgevonden. 
Het ABP pensioenfonds heeft op 31 december 2018 een dekkingsgraad van 97,0%, dit is 7,2% lager dan het 
wettelijke minimum van 104,2%. 
De dekkingsgraad is gedaald vanwege de onrust op de financiële markten, alle beleggers waaronder ABP 
ondervinden daar nadeel van. De kans dat ABP in 2019 de pensioenen moet verlagen wordt niet waarschijnlijk 
geacht, voor de volgende jaren blijft de kans op verlaging aanwezig. 
Op 31 december 2028 moet de dekkingsgraad ongeveer 128% zijn. Doordat de financiële situatie van ABP 
onvoldoende was heeft ABP een herstelplan moeten indienen in 2015. In de berekening van het herstelplan 
groeit de beleidsdekkingsgraad binnen 10 jaar vanaf eind 2017 (101,5%) naar het vereiste niveau van 128,2%, 
zonder dat daar beleidsaanpassingen voor nodig zijn. 
Op balansdatum is er geen verplichting om het tekort ten gevolge van de dekkingsgraad van ABP aan te vullen, 
derhalve is geen voorziening opgenomen. 
 
Rentebaten en -lasten 
Rentebaten- en lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Eventuele winsten of verliezen worden 
verantwoord onder de financiële baten en lasten. 
 
 
 

4.4 Grondslagen van waardering van kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.  
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en schulden aan banken.  
Kasstromen uit financiële afgeleide instrumenten die worden verantwoord als reële waarde hedges of kasstroom 
hedges worden in dezelfde categorie ingedeeld als de kasstromen uit de afgedekte balansposten. Kasstromen uit 
financiële derivaten waarbij hedge accounting niet langer wordt toegepast, worden consistent met de aard van 
het instrument ingedeeld, vanaf de datum waarop de hedge accounting is beëindigd. 
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5.1 Vaste activa 

5.1.1 Immateriële vaste activa 
 
Immateriële vaste activa 

 Kosten van ontwikkeling 
Vooruitbetaald op im-
materiële vaste activa 

Stand aan het begin van de periode   

Aanschafwaarde  4,6 0,8 
Cumulatieve afschrijvingen  0,4 - 
Boekwaarde aan het begin van de periode 4,2 0,8 
   
Verloop gedurende periode   
Investeringen - 2,2 
Desinvesteringen - - 
Afschrijvingen 0,6  
Overboeking activa in uitvoering 1,4 -1,4 
Mutatie gedurende de periode 0,8 0,8 
   
Stand aan het einde van de periode   
Aanschafwaarde 6,0 1,6 
Afschrijvingen 1,0 - 
Boekwaarde aan het einde van de periode  5,0 1,6 

 
 

5.1.2 Materiële vaste activa 
 
Verloopoverzicht materiële vaste activa 

 Terrein Gebouwen 

Apparatuur 
en  

Inventaris 

Gebouwen in 
uitvoering en 

voor- 
uitbetalingen 

Niet aan het 
bedrijfsproces 

dienstbare 
activa Totaal 

       

Stand aan het begin van de periode       

Aanschafwaarde  2,2 515,4 73,0 64,5 0,7 655,8 

Cumulatieve afschrijvingen  - 290,9 54,0 - 0,3 345,2 

Boekwaarde aan het begin van de periode  2,2 224,5 19,0 64,5 0,4 310,6 

       

Verloop gedurende periode       

Investeringen - - 6,9 39,9 - 46,8 

Desinvesteringen - 20,4 1,6 - - 22,0 

Afschrijvingen - 20,3 3,3 - - 23,6 

Afschrijving op desinvestering - 17,1 1,6 - - 18,7 

Activering vanuit gebouwen in 
  voering 

- 100,0 - -100 - - 

Mutatie gedurende de periode - 76,4 3,6 -60,1 - 19,9 

       

5 Toelichting op de geconsolideerde balans 
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 Terrein Gebouwen 

Apparatuur 
en  

Inventaris 

Gebouwen in 
uitvoering en 

voor- 
uitbetalingen 

Niet aan het 
bedrijfsproces 

dienstbare 
activa Totaal 

Stand aan het einde van de periode       

Aanschafwaarde 2,2 595,0 78,3 4,4 0,7 680,6 

Afschrijvingen - 294,1 55,7 - 0,3 350,1 

Boekwaarde aan het einde van de periode  2,2 300,9 22,6 4,4 0,4 330,5 

 
De waarde van de bedrijfsgebouwen en -terreinen op waardepeildatum 1 januari 2018 bedragen 363,6 miljoen 
euro op basis van de WOZ taxatie.  
De verzekerde waarde van de gebouwen bedroeg in 2018 1.299 miljoen euro gebaseerd op peildatum 01 juli 
2018. 
De zekerheden met betrekking tot de materiële vaste activa zijn beschreven in paragraaf 5.5 Langlopende 
schulden. 
In de afschrijving op desinvestering is de verkoop van het gebouw kennispoort verwerkt. 

 
De TU/e heeft ten behoeve van derden, te weten Stichting Fontys, Vestide, Camelot, Twice Eindhoven BV en 
Kadans het recht van erfpacht verleend. 

 
5.1.3 Financiële vaste activa 

 
Financiële vaste activa 

 1-1-2018 Investeringen en 
verstrekte leningen 

Desinvesteringen 
en afgeloste  

leningen 

Resultaat 
deelnemingen 

31-12-2018 

      
Minderheidsdeelneming Ten Hage BV 0,6 - - - 0,6 
Minderheidsdeelneming De Keizer BV 0,5 - - - 0,5 
Minderheidsdeelneming Vestdijk 22 BV 0,5 - - - 0,5 
Overige minderheidsdeelnemingen 3,0 0,4 - - 3,4 
Vorderingen op deelnemingen 0,6   - 0,6 
Overige vorderingen 0,2 - 0,1 - 0,1 
      
 5,4 0,4 0,1 - 5,7 
 
Voor specificatie van de minderheidsdeelnemingen zie het overzicht in paragraaf 6.8. 
 
 
Uitsplitsing vordering op deelnemingen en overige vorderingen 

 1-1-2018 Verstrekte leningen Aflossingen 31-12-2018 Rentevoet 
Resterende 

looptijd in jaren 

       
Vorderingen op deelnemingen       
Suprapolix BV Eindhoven 0,1 - - 0,1 4,0 - 
Smart Photonics BV Eindhoven 0,3 - - 0,3 6,0 3 
Tusti BV Eindhoven 0,1 - - 0,1 10,0 1 
Preceyes BV Eindhoven 0,1 - - 0,1 7,0 - 
       
 0,6 - - 0,6   
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 1-1-2018 Verstrekte leningen Aflossingen 31-12-2018 Rentevoet 
Resterende 

looptijd in jaren 

Overige vorderingen       
Ventinova BV Eindhoven 0,1 - - 0,1 6,0 1 
Snocom BV Eindhoven 0,1 - 0,1 0,0 - - 
       
 0,2 - 0,1 0,1   
 
De oorspronkelijke vordering op Smart Photonics betreft een lening met een hoofdsom van 0,8 miljoen euro 
waarop een voorziening voor oninbaarheid van 0,3 miljoen euro in mindering is gebracht. 
 

5.2 Vlottende activa 

De looptijd van de balansposten onder de vlottende activa zijn korter dan een jaar, tenzij anders is toegelicht. 

 
5.2.1 Voorraden 

 
Voorraden 

 31-12-2018 31-12-2017 

Gebruiksgoederen 0,3 0,3 

 0,3 0,3 
 

5.2.2 Vorderingen 
 
Vorderingen 

 31-12-2018 31-12-2017 

Te vorderen op werk in opdracht van derden 27,0 26,1 

Af: Voorziening werk in opdracht van derden -0,9 -0,9 

Te factureren 5,6 
 

3,2 

Debiteuren 13,2 12,9 

Af: Voorzieningen debiteuren -0,9 -0,7 

OCW 0,6 0,9 

Studenten 1,4 1,4 

Overige vorderingen 0,1 0,4 

Vooruitbetaalde kosten 19,4 15,7 

Verstrekte voorschotten 0,4 0,1 
 65,9 59,1 

 
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar met uitzondering van de vorderingen 
wegens schuldbekentenissen notebooks (studenten) welke voor een bedrag van 0,7 miljoen euro een looptijd van 
langer dan 1 jaar hebben. 
 
Voorziening wegens oninbaarheid / werk in opdracht van derden 

 31-12-2018 31-12-2017 

Stand per 1 januari -0,7 -0,1 

Onttrekking/vrijval 0,1 0,0 

Dotatie -0,3 -0,6 
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 31-12-2018 31-12-2017 

Voorziening wegens oninbaarheid debiteuren per 31-12 -0,9 -0,7 

   

Stand per 1 januari -0,9 -0,9 

Onttrekking/vrijval 1,8 0,6 

Dotatie -1,8 -0,6 

Voorziening werk in opdracht van derden per 31-12 -0,9 -0,9 
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5.2.3 Liquide middelen 
 
Liquide middelen 

 31-12-2018 31-12-2017 

Kasmiddelen 0,0 0,0 

Banksaldi 55,5 45,8 

Stand per 31 december 55,5 45,8 
 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
 

5.3 Groepsvermogen 

Groepsvermogen, na resultaatbestemming 

 1-1-2018 

Voorstel 
reultaat 

bestemming Overige mutaties 31-12-2018 

Eigen vermogen     
Algemene reserve (publiek) 126,9 -0,5 -0,2 126,2 
Algemene reserve (privaat) 18,1 1,6 - 19,7 
     
Bestemmingsreserve (publiek)     
Bestemmingsreserve Sectorplan Techniek 0,4 0,3 0,2 0,9 
Bestemmingsreserve investeringen in laboratoria 2,0 - - 2,0 
Bestemmingsreserve organisatie ontwikkelingen 2,9 3,2 - 6,1 
Bestemmingsreserve Implementatie strategie 2030 2,0 2,0 - 4,0 
Bestemmingsreserve versterking personele 
ontwikkelingen 

2,0 - - 2,0 

Bestemmingsreserve studievoorschotmiddelen - 1,4 - 1,4 
Bestemmingsreserve Strategische alliantie Eindhoven-
Utrecht-Wageningen 

- 3,0 - 3,0 

     
Bestemmingsfonds (privaat)     
Philipsfonds 0,6 - - 0,6 
     
Totaal eigen vermogen 154,9 11,0 - 165,9 
     

Aandeel derden     
Minderheidsbelang derden 0,2 - - 0,2 
     

Totaal groepsvermogen 155,1 11,0 - 166,1 
 
Het positieve geconsolideerde resultaat van het verslagjaar ad 11,0 miljoen euro wordt toegevoegd aan het 
groepsvermogen. 
 
Het bestemmingsfonds bestaat uit het Philipsfonds en is niet geheel vrij besteedbaar. Het Philipsfonds is ontstaan 
uit een gift van de N.V. Philips in 1976. De renteopbrengst van het Philipsfonds is bestemd voor de financiering 
van buitenlandse gastdocenten. 
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5.4 Voorzieningen 

Voorzieningen 

 1-1-2018 Dotaties Onttrekkingen Vrijval 31-12-2018 
Looptijd  
< 1 jaar 

Looptijd  
> 1 jaar 

Personeelsvoorzieningen        
WW/BW 1,7 1,6 1,6 - 1,7 1,1 0,6 
Verlofdagen 7,8 2,0 2,2 - 7,6 2,4 5,2 
Personeel overig 5,4 1,1 0,9 3,1 2,5 2,0 0,5 
Jubilea 3,6 0,7 0,4 - 3,9 0,2 3,7 
Transitie 2,6 2,5 1,1 - 4,0 2,0 2,0 
WGA - 0,5 - - 0,5 0,0 0,5 

      
        
Samenwerkingsverbanden 0,5 - 0,2 - 0,3 0,1 0,2 
        
Overige voorzieningen        
Ontmanteling Cyclotron 6,5 0,2 - - 6,7 - 6,7 
Asbestvoorziening 0,8 8,6 - - 9,4 - 9,4 
        
Totaal 28,9 17,2 6,4 3,1 36,6 7,8 28,8 
 
Personeelsvoorzieningen 
De TU/e is eigenrisicodrager voor de WW/BW. De post WW/BW is een inschatting van de verwachte uitgaven ten 
behoeve van de personen die recht hebben op deze uitkeringen op basis van opgaven van de 
uitvoeringsorganisatie. Hierbij is rekening gehouden met een verwachte uitstroom.  
 
De verlofdagen met een langlopend karakter zijn opgenomen onder de voorzieningen gezien het onzekere 
karakter. Deze zijn gebaseerd op het aantal verlofdagen dat gereserveerd is ten behoeve van sabbatical leave en 
prepensioen, vermenigvuldigd met het salarisbedrag, verhoogd met de sociale lasten. Bij het contant maken van 
deze voorziening is rekening gehouden met de gemiddelde stijging van de loonkosten van onderwijspersoneel 
zoals gepubliceerd door het CBS. De gehanteerde disconteringsvoet betreft de marktrente per balansdatum van 
hoogwaardige ondernemingsobligaties. Het effect van het bijstellen van de rentevoet op de contante waarde 
bedroeg in 2018 0,1 miljoen euro. De nog niet genoten verlofdagen met een kortlopend karakter zijn opgenomen 
onder de kortlopende schulden.  
 
De voorziening personeel overig is gevormd ter ondersteuning van de verwachte individuele uitstroom van 
personeel en uitstroom in het kader van reorganisaties. De voorziening personeel overig bevat deels verwachte 
WW/BW lasten voorvloeiend uit de reorganisatie. De medewerkers bij reorganisatie zullen worden ondersteund 
bij het vinden van een nieuwe baan buiten de organisatie en hebben recht op een afvloeiingsregeling die 
afhankelijk is van hun salaris en dienstjaren bij TU/e. 
 
De post jubilea is een inschatting van de verwachte uitgaven ten behoeve van de personen die recht hebben op 
een gratificatie als gevolg van een dienst- of ambtsjubileum en is grotendeels langlopend. Bij het contant maken 
van deze voorziening is rekening gehouden met de gemiddelde uitstroom van TU/e personeel in vaste dienst, de 
gemiddelde stijging van de loonkosten van onderwijspersoneel zoals gepubliceerd door het CBS. De gehanteerde 
disconteringsvoet betreft de marktrente per balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties. Het effect 
van het bijstellen van de rentevoet op de contante waarde bedroeg in 2018 0,8 miljoen euro. 
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De voorziening transitievergoeding wordt gevormd voor de te verwachte uitstroom van alle medewerkers welke 
voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor transitievergoeding.  
In de cao NU is bepaald dat medewerkers van openbare universiteiten, die (onvrijwillig) uit dienst gaan na een 
dienstverband van twee jaar of langer, per 1 januari 2018 aanspraak hebben op de transitievergoeding. De 
transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor ontslag en om 
de transitie van de ene baan naar de andere te vergemakkelijken. In de voorziening transitievergoeding zijn alleen 
de medewerkers opgenomen waarvan het ontslag nagenoeg zeker is na de arbeidsovereenkomst. Het effect van 
het bijstellen van de rentevoet op de contante waarde bedroeg in 2018 0,0 miljoen euro. 
 
WGA 
De voorziening eigen risico WGA/ZW wordt voor het gedeelte van de WGA gevormd op basis van de inschatting 
van de verwachte instroom in de WGA. Met betrekking tot de ZW worden de lasten t.g.v. het 
eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet ingeschat op basis van de gemiddelde instroom in de Ziektewet 
gedurende de afgelopen jaren. 
 
Voorziening samenwerkingsverbanden 
De voorziening samenwerkingsverbanden contracten is gevormd voor mogelijke negatieve financiële gevolgen in 
verband met samenwerkingsverbanden van de TU/e welke verband houden met de primaire 
(onderzoeks)activiteiten van de universiteit. 
 
Overige voorzieningen 
In 2018 hebben onderzoeken plaatsgevonden door externe bureau’s gespecialiseerd in asbestsanering bij de 
gebouwen waar in de nabije toekomst asbestsanering noodzakelijk is, wegens sloop of renovatie. De 
kostenramingen van deze externe bureau’s dienen als basis voor de verwachte asbestsaneringskosten van de 
diverse gebouwen. Om de totale verwachte asbestsaneringskosten van de gebouwen Gemini, Impuls, Laplace, 
Paviljoen en Paviljoen NP, Sportcentrum, MultiMediaPaviljoen, Motorcellenlab en Athene te dekken, is in 2018 
een dotatie aan de voorziening asbestsanering gedaan van 8,6 miljoen euro.  
 
De voorziening ontmanteling Cyclotron betreft een schatting van in de toekomst te maken kosten voor de 
ontmanteling van het nieuwe en het oude Cyclotron. Alle kosten zijn gebaseerd op rapporten zoals opgesteld 
door een extern bureau gespecialiseerd in nucleaire dienstverlening met hierin een indicatie kostenraming inzake 
ontmanteling. De geschatte kosten voor de ontmanteling van het nieuwe Cyclotron bedragen 8,1 miljoen euro. 
Uitgangspunt voor de gevormde voorziening betreft de beste inschatting met betrekking tot de minimale kosten 
ten tijde van ontmanteling (2033). De belangrijkste elementen hierin betreffen de diepte aantal centimeters van 
besmet beton en de afvoertarieven van besmet materiaal. De geschatte kosten van het nieuwe Cyclotron zijn 
gebaseerd op een rapport uit 2017. Gedurende 2018 hebben zich geen omstandigheden voorgedaan die 
aanleiding zijn om de berekening aan te passen. Op basis van de inschatting van de totale verplichting bedraagt 
de jaarlijkse dotatie aan de voorziening 225.000 euro.  
 
De geschatte ontmantelingskosten van het oude Cyclotron bedragen 1,7 miljoen euro. De geschatte kosten van 
het oude Cyclotron zijn gebaseerd op een rapport uit 2014 inzake afvoer betonelementen, rekening houdend met 
de meest recente afvoertarieven. De geschatte kosten voor het cyclotron, welke buiten gebruik is gesteld, is 
gebaseerd op een rapport uit 2007. De voorziening is in 2017 ook getoetst aan de hand van het rapport uit 2017 
over het nieuwe Cylotron. Op basis daarvan hebben we geconstateerd dat dit de minimale kosten betreft ten 
tijde van ontmanteling (2033). In 2018 zijn geen nieuwe gegevens bekend geworden die aanleiding gaven om 
deze voorziening aan te passen. 
 

5.5 Langlopende schulden 

Langlopende schulden 

 31-12-2018 31-12-2017 

Schulden aan kredietinstellingen 86,2 87,5 
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 31-12-2018 31-12-2017 

Overige langlopende schulden 5,7 3,7 
Stand per 31 december 91,9 91,2 
 
 
Uitsplitsing langlopende schulden 

 1-1-2018 Aangegane 
leningen 

Aflossingen 31-12-2018 Looptijd  
1 -5 jaar 

Looptijd  
> 5 jaar 

Rentevoet 

Kredietinstellingen        
BNG 17,5 - 1,3 16,2 5,0 11,2 4,5 
Rabobank 70,0 - - 70,0 - 70,0 5,4 
 87,5 - 1,3 86,2 5,0 81,2  
        
Overige langlopende schulden       
Vooruitontvangen  
erfpachttermijnen 

3,7 2,2 0,2 5,7 0,1 5,6 - 

        
Totaal 91,2 2,2 1,5 91,9 5,1 86,8  
 
Rabobank heeft tevens een rekening-courantkrediet verstrekt. De kredietfaciliteit bedraagt per 31 december 
2018 13,0 miljoen euro (2017: 13,0 miljoen euro) en de rente Euribor plus 1,05%. De provisie bedraagt 0,2% per 
jaar. 
De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij Rabobank luiden als volgt: 
De TU/e heeft een positieve en een negatieve pledge verklaring afgegeven aan de Rabobank met betrekking tot 
de gebouwen: Helix, Cascade, Spectrum en Vertigo met een totale waarde bij afsluiting van de financiering van 
91,7 miljoen euro.  
Tevens zijn voor de duur van de looptijd van de overeenkomst de volgende zekerheden aan de Rabobank 
afgegeven, respectievelijk met de Rabobank overeengekomen: 
• een Pari Passu-verklaring; 
• een Cross default-verklaring; 
• material adverse change-verklaring. 
In het kader van het kredietarrangement bij de BNG heeft de TU/e een positieve en een negatieve 
hypotheekverklaring afgegeven met betrekking tot het Metaforum en het CERES-gebouw. Tevens geldt voor deze 
genoemde gebouwen een Pari Passu-negatieve pledge verklaring. Naast de afgegeven zekerheden zijn er tussen 
de BNG en Rabobank een tweetal normen afgesproken. Bij overschrijding van deze normen is de bank gerechtigd 
redelijke voorwaarden te stellen tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen door de TU/e. 
De solvabiliteit bedraagt 36,0% (norm > 20%) en de DSCR bedraagt 6,9 ultimo 2018 (norm BNG > 1,2 norm 
Rabobank > 2,0). 
 
Teneinde de renterisico’s van de langlopende schulden bij de Rabobank af te dekken is een renteswap afgesloten 
met een hoofdsom van 70,0 miljoen euro. 25 miljoen heeft een looptijd van 25 jaar, 30 miljoen heeft een looptijd 
van 28 jaar en 15 miljoen heeft een looptijd van 30 jaar. Deze door de TU/e afgesloten renteswap voldoet aan de 
regeling beleggen en belenen. Door deze renteswap heeft de TU/e zich verzekerd van een vast rentepercentage 
voor de gehele looptijd van de lening. Hiermee wordt rentezekerheid verkregen voor de volledige looptijd van de 
lening afgezien van mogelijke liquiditeitsopslagen. Jaarlijks wordt het verschil getoond tussen het vaste 
renteniveau in de swap en de variabele rente die wordt vergoed op de ontvangen lening. De renteswap resulteert 
in een waarde afhankelijk van de huidige variabele rente.  
Ultimo 2018 is de variabele rente lager dan de vastgestelde rente in de renteswap, waardoor de renteswap een 
negatieve waarde ad 43,4 miljoen euro heeft conform opgave van de bank. Deze negatieve waarde is niet in de 
balans verwerkt daar de onderliggende hedgerelatie effectief is.  
De genoemde actuele waarde van de renteswap heeft een informatieve waarde. In de overeenkomst zijn een 
aantal financiële convenants opgenomen. Periodiek wordt getoetst of voldaan wordt aan de financiële 
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convenants (solvabiliteitsratio en debt service coverage ratio) behorende bij het financieringsarrangement van de 
Rabobank. De TU/e heeft op balansdatum voldoende vermogen om aan de financiële convenants te kunnen 
voldoen. 
 
De post vooruitontvangen erfpachttermijnen betreft de met de Stichting Fontys, Vestide, Camelot, Twice 
Eindhoven BV en Kadans gesloten erfpachtovereenkomsten. 
 
De reële waarde van de leningen wijkt af als gevolg van de huidige marktrente. 
 

5.6 Kortlopende schulden 

De looptijd van de balansposten onder de vlottende activa zijn korter dan een jaar, tenzij anders is toegelicht. 
 
Kortlopende schulden 

 31-12-2018 31-12-2017 

Vooruitgefactureerd op werk in opdracht van derden 97,0 74,8 

Crediteuren 14,9 16,9 

Vooruitontvangen doelsubsidies OCW 0,2 0,3 

Omzetbelasting 2,9 2,7 

Premies sociale verzekeringen 10,1 10,1 

Schulden ter zake van pensioenen 2,5 2,3 

Kortlopend deel bancaire schulden 1,3 1,9 

Overige kortlopende schulden (vakantietoeslag, verlofdagen) 15,6 15,0 

Vooruitontvangen collegegelden 14,3 13,7 

Overige overlopende passiva 11,1 13,3 

Totaal 169,9 151,0 
 
De verlofdagen met een kortlopend karakter zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. De waardering 
voor een verlofdag met een kortlopend karakter is gebaseerd op 5,63% van het maandsalaris per persoon. De 
verlofdagen met een langlopend karakter (sabbatical leave en prepensioen) zijn opgenomen onder de 
voorzieningen en bedroegen ultimo 2018 7,6 miljoen euro. 
Voor een specificatie van de vooruitontvangen doelsubsidies OCW zie paragraaf 5.7. 
 

5.7 Verantwoording subsidies 

Subsidies met verrekeningsclausule, doorlopend tot een volgend verslagjaar  
 Kenmerk Toewijzing  

datum 
Bedrag  

toewijzing 
Saldo  

t/m 2017 
Ontvangen 

t/m 2018 
Ontvangen 

in 2018 
Lasten 

2018 
Totale 
kosten 

Saldo te 
besteden 

Professionele leer- 
gemeenschappen 

MUO/2013 
54366U 

Dec 2013 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 

Begeleiding 
startende leraren 

MUO/2013 
46257U 

Dec 2013 1,3 0,3 1,3 0,0 0,1 1,1 0,2 

Totaal   1,5 0,3 1,5 0,0 0,1 1,3 0,2 
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5.8 Financiële instrumenten 

De organisatie maakt gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming blootstelt aan 
onder andere rente-, krediet- en valutarisico. 
 
Financieringsrisico  
Voor de going-concern activiteiten is een rekening-courant faciliteit met de Rabobank overeengekomen tot een 
maximum van 13 miljoen euro tegen de 1-maands Euribor met een opslag van 1,05%. In 2018 heeft de TU/e geen 
gebruik gemaakt van deze faciliteit.  
Voor de financiering van het bestaande vastgoed en de lopende investeringen in het vastgoed zijn 
arrangementen overeengekomen met de Rabobank en met de Bank Nederlandse Gemeenten. In deze beide 
arrangementen is voor de basisrente langdurige zekerheid verkregen. Daarbij is de liquiditeitsopslag voor 3 jaar 
overeengekomen. 
Per 31 december 2018 heeft de TU/e een aantal leningen uitstaan voor een totaal bedrag van 87,5 miljoen euro 
met een gemiddelde resterende looptijd van 17,4 jaar.  
Risicobeheersing  
Teneinde de renterisico’s van de langlopende schulden bij de Rabobank af te dekken is een renteswap afgesloten. 
Deze door de TU/e afgesloten renteswap voldoet aan de regeling beleggen en belenen. Door deze renteswap 
heeft de TU/e zich verzekerd van een vast rentepercentage voor de gehele looptijd van de lening. Hiermee wordt 
rentezekerheid verkregen voor de volledige looptijd van de lening afgezien van mogelijke liquiditeitsopslagen. 
Jaarlijks wordt het verschil getoond tussen het vaste renteniveau in de swap en de variabele rente die wordt 
vergoed op de ontvangen lening. De renteswap resulteert in een waarde afhankelijk van de huidige variabele 
rente.  
De reële waarde van de renteswap is volgens de kostprijshedge-accountingmethode niet direct in de jaarrekening 
verwerkt. De genoemde actuele waarde van de renteswap heeft een informatieve waarde. De Rabobank heeft 
het recht aan TU/e aanvullende zekerheden te vragen ter afdekking van deze negatieve waarde. De TU/e heeft 
voldoende vermogen om aan dit verzoek te kunnen voldoen. 
 
Valutarisico  
Er bestaat de verplichting om transacties groter dan een waarde van 0,1 miljoen euro af te dekken. 
 
 

5.9 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

Aansprakelijkheid en garanties 
• De TU/e vormt (bij beschikking van de Belastingdienst van 10 december 2015) een fiscale eenheid voor de 

omzetbelasting met Technische Universiteit Holding BV, TU/e Innovationlab BV, Euflex BV, Euflex Next BV, 
Euflex Employment Services BV, Acctec BV, SyMo Chem BV en Polymer Technology Group Eindhoven BV. 

• Aan een groep niet-EER-master studenten is vanuit de Amandus H. Lundqvist Scholarship Program Stichting 
een beurs voor levensonderhoud toegezegd. De verplichting met betrekking tot deze toezeggingen bedraagt 
per 31 december 2018 0,2 miljoen euro en kent een restende looptijd van 2 jaar.  

• De TU/e staat garant voor 0,2 miljoen euro voor een lening verstrekt door de Holding BV aan Smart Photonics 
BV. Deze garantstelling kent geen einddatum.  

 

Niet in de balans opgenomen meerjarige verplichtingen 
• De lopende investeringsverplichtingen in gebouwen bedragen 5,8 miljoen euro in 2019.  
• De TU/e heeft onderhoudscontracten afgesloten met een verplichting van 10,0 miljoen euro. De contracten 

variëren in looptijd tot en met uiterlijk 2022. 
• De TU/e is huurverplichtingen aangegaan van 16,2 miljoen euro met looptijden tot 2041. 
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• In het kader van de consortiumovereenkomst NanoLab NL heeft de TU/e zich verplicht om vanaf 2014 tot een 
maximum bedrag van 0,9 miljoen euro (huidig saldo 0,8 miljoen euro) te investeren in materiële faciliteiten. 
De investeringsplicht loopt tot 2028. 

• TU/e is contracten aangegaan met diverse software leveranciers voor de periode 2019-2021 inzake ICT 
service verplichtingen en licenties totaal voor de komende jaren voor 3,6 miljoen euro. 

• In het kader van de huisvesting van JADS is een huurovereenkomst met KADANS afgesloten met een looptijd 
van 10 jaar. De jaarlijkse huurkosten bedragen 0,6 miljoen euro exclusief servicekosten.  

• TUE Holding BV heeft zich gecommitteerd aan een substantieel cash bedrag (1,5 miljoen euro) in een fonds. 
De TU/e staat garant voor 0,8 miljoen euro. Dit fonds, waarin ook de universiteiten van Twente en 
Wageningen eenzelfde bedrag hebben geïnvesteerd, richt zich met name op de veelbelovende spin-off 
bedrijven voortkomende uit de 4TU’s en TNO. De TU’s, TNO/ECN brengen bedrijven naar voren uit hun 
portfolio, leveren business development capaciteit om de kans van slagen te verhogen en staan een hechte 
samenwerking tussen de 4TU’s en TNO/ECN voor waarmee zogenaamde crossovers bereikt kunnen worden. 
Tot en met het boekjaar werd 0,7 miljoen euro cash geïnvesteerd, waardoor er nog een bedrag van 0,8 
miljoen euro als commitment open staat. 

 
Verplichtingen 
(bedragen in duizenden 
euro’s) Looptijd <1 jaar 

≥1 jaar en 
 <5 jaar ≥5 jaar Totaal 

Investeringsverplichtingen 2019 5.800   5.800 
Onderhoudscontracten t/m 2021 4.877 5.149  10.026 
Huurcontracten divers tot 24 jaar 1.009 3.520 11.697 16.226 
Huurovereenkomst JADS 
 met Kadans 

t/m 2028 606 3.030 1.818 
 

5.454 

Nanolab t/m 2028 100 400 400 900 
ICT Services t/m 2021 1.699 1.854 - 3.553 
Innovation Industries Fund 2017 t/m 2026 400 400  800 
Totaal  14.491 14.353 13.915 42.759 
 

Overige regelingen 
• De TU/e neemt deel in drie Europese Knowledge and Innovation Communities (KIC); InnoEnergy, EIT ICT Labs 

en Health. De jaarlijkse bijdrage vanaf 2017 in InnoEnergy bedraagt 0,1 miljoen euro. Voor EIT ICT DIGITAL en 
Health is de jaarlijkse bijdrage 0,025 miljoen euro. 

• De TU/e heeft een meerjaren samenwerkingsovereenkomst met TiU, de provincie Noord-Brabant en de 
gemeente Den Bosch inzake de gezamenlijke graduate school in Den Bosch (Jheronimus Academy of Data 
Science), alsmede de gezamenlijke bachelor data science met TiU. TU/e en TiU  dragen beide 10,0 miljoen 
euro in kind bij. De subsidiebijdrage van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Den Bosch is 
gezamenlijk 20 miljoen euro. 

• De TU/e heeft een intentieverklaring “Founding Father Partner Agreement” getekend om mede te investeren 
in het onderzoeksinstituut InSciTe. Het betreft een samenwerkingsverband tussen de Provincie Limburg, 
DSM, UM/AZM en de TU/e. Het betreft een toezegging van 5,0 miljoen euro in cash en 5,0 miljoen euro in-
kind verspreid over de jaren 2014-2019. 

• De TU/e heeft een meerjaren samenwerkingsovereenkomst met Universiteit Utrecht UMC Utrecht ten 
aanzien van multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. De alliantie ambieert excellentie in 
onderzoek en onderwijs om een bijdrage te leveren aan internationale maatschappelijke opgaven middels 
een duurzame interdisciplinaire samenwerking tussen de drie instellingen. De partijen zullen hiervoor 
gezamenlijk een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar stellen. De bijdrage van de TU/e is 3,3 miljoen euro. 
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5.10 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum. 
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6.1 Baten 

6.1.1 Normatieve rijksbijdrage en overige overheidsbijdrage 
 
Normatieve rijksbijdrage en overige overheidsbijdrage 

 
Realisatie  

2018 
Begroting  

2018 
Realisatie 

2017 

Rijksbijdrage 212,0 203,9 198,3 

Overige subsidies OCW 6,2 7,0 7,1 

 218,2 210,9 205,4 
 
De rijksbijdrage 2018 is opgenomen conform de brief van DUO “Financiële beschikkingen OCW-HO” d.d. 19 
december 2018 met kenmerk 2018/2/1035178.  De toename in de rijksbijdrage ten opzichte 2017 wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de toename van het macrokader als gevolg van de loon- en prijsbijstellingen, 
referentieramingen en de studievoorschotmiddelen en groei van aantallen studenten.  
Vanaf 2016 worden de middelen in het kader van sectorplan Techniek (2,1 miljoen euro) ontvangen via de 
lumpsum van de rijksbijdrage. Vanaf 2017 zijn de middelen Sectorplan Natuur- en Scheikunde opgenomen in de 
vaste voet onderwijs en onderzoek (1,6 miljoen euro). De toekenning 2018 voor Zwaartekracht (Research Centre 
for Integrated Nanophotonics) bedroeg 2,1 miljoen euro. Er is in 2018 2,3 miljoen euro besteed, door middel van 
beschikbaar budget uit voorgaande jaren. De toekenning 2018 voor Zwaartekracht ( Materials Driven 
Regeneration) bedroeg 2,4 miljoen euro. Er is in 2018 0,2 miljoen euro besteed. 
In 2018 zijn geen middelen ontvangen voor Begeleiding Startende Leraren. Er is in 2018 0,1 miljoen besteed, dit 
betreft het beschikbare budget uit voorgaande jaren. In 2018 zijn ook geen middelen ontvangen voor 
Professionele leergemeenschappen, er is in 2018 23.000 euro besteed, dit betreft het beschikbare budget uit 
voorgaande jaren.  
Met ingang van 2014 maakt de aflossing door OCW van de kaskorting onderdeel uit van de Financiële 
beschikking. In 2018 betreft dit een bedrag van 0,3 miljoen euro. Dit bedrag is in mindering gebracht op de 
vordering op OCW. 
 
De hogere rijksbijdrage in 2018 ten opzichte van 2017 wordt met name veroorzaakt door toevoegingen aan de 
rijksbijdrage voor loon- prijscompensatie (4,7 miljoen euro) additionele middelen in verband met de 
referentieramingen ( 2,5 miljoen euro), studievoorschotmiddelen (2,9 miljoen euro) en compensatie voor de 
maatregel halvering collegegeld eerstejaars (0,9 miljoen euro). Ook is de rijksbijdrage gestegen als gevolg van de 
studentengroei. 
 

6.1.2 College- en examengelden 
 
College- en examengelden 

 
Realisatie  

2018 
Begroting  

2018 
Realisatie 

2017 

College- en examengelden 28,9 29,2 28,2 

 28,9 29,2 28,2 
 
De stijging wordt met name veroorzaakt door een hoger aantal studenten en hogere tarieven, dit wordt deels 
gecompenseerd door een daling van inkomsten collegegeld als gevolg van de maatregel halvering collegegeld 
eerstejaars. 
 

6 Toelichting op de geconsolideerde staat van 
baten en lasten 
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6.1.3 Werk in opdracht van derden 
 
Werk in opdracht van derden 

 
Realisatie  

2018 
Begroting  

2018 
Realisatie 

2017 

Contractonderwijs 0,4  0,1 

Contractonderzoek 99,6  96,4 

Overige baten werk in opdracht van 
derden 

3,9  2,7 

 103,9 106,7 99,2 
 
Specificatie werk in opdracht voor derden naar categorie 

 
Realisatie  

2018 
Begroting  

2018 
Realisatie 

2017 

Internationale overheden 29,4  27,7 

Nationale overheden 20,2  22,8 

NWO 19,3  18,7 

KNAW -  0,1 

Overige non-progit organisaties incl. 
universiteiten 

18,8  11,2 

Bedrijven en overige 16,2  18,7 

 103,9 106,7 99,2 
 
De stijging van het werk in opdracht van derden wordt met name veroorzaakt door JADS. 
 

6.1.4 Overige baten 
 
Overige baten 

 
Realisatie  

2018 
Begroting  

2018 
Realisatie 

2017 

Verhuur 2,3  2,7 

Sportcentrum 2,2  2,1 

Parkmanagement 2,5  2,3 

Overige  20,1  12,6 

 27,1 19,8 19,7 
 
Onder de overige baten is onder andere de verkoop van het gebouw kennispoort (2,3 miljoen euro), de BTW 
suppletie (5,3 miljoen euro) en de bijdrage uit het fonds van Gemeente en Provincie aan JADS verantwoord (2,9 
miljoen euro). 
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6.2 Lasten 

6.2.1 Personele lasten 
 
Personele lasten 

 Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017 

Lonen en salarissen 216,8 217,5 207,1 

Overige personele lasten 18,2 19,0 20,4 

Af: uitkering inzake 
arbeidsongeschiktheid 

-0,5  -0,8 

Totaal personeelslasten 234,5 236,5 226,7 
 
Uitsplitsing lonen en salarissen en overige personele lasten 

 Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017 

Brutolonen en salarissen 173,4 174,3 167,0 

Mutatie voorziening verlofdagen -0,2  0,2 

Premie sociale lasten 20,2 43,2 18,8 

Pensioenpremies 23,4  21,1 

Lonen en salarissen 216,8 217,5 207,1 

    

Dotaties/vrijval personele 
voorzieningen 

-0,3 - 5,7 

Personeel niet in loondienst 9,6 5,0 8,4 

Overig 8,9 14,0 6,3 

Overige personele lasten 18,2 19,0 20,4 
 
Gedurende het boekjaar 2018 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers (in FTE’s) 3.270 (2017: 3.221). Hiervan 
waren 0 personen (2017: 0 personen) werkzaam buiten Nederland. 
De personeelskosten zijn in 2018 ten opzichte van 2017 toegenomen, als gevolg van de toename van het 
gemiddeld aantal FTE’s en de CAO stijging in de salarissen en aanpassing van sociale lasten en pensioenpremies. 
De inzet van Personeel niet in loondienst laat in 2017 ook een toename zien, gedeeltelijk als gevolg van het niet 
(tijdig) invullen van vacatures. De stijging wordt gedeeltelijk gedempt door mutaties op de personele lasten, met 
name op de personele voorzieningen (vrijval in de reorganisatievoorziening en mutaties in de transitievergoeding 
en WGA). 
 

6.2.2 Afschrijvingen 
 
Afschrijvingen 

 
Realisatie  

2018 
Begroting  

2018 
Realisatie 

2017 

Afschrijving immateriële vaste activa 0,6 0,0 0,4 

Afschrijving gebouwen 20,3 21,2 21,2 

Afschrijving apparatuur en inventaris 3,3 6,2 2,4 

 24,2 27,4 24,0 
 
De afschrijvingslasten zijn onder andere toegenomen door de verkoop van Kennispoort en additionele 
afschrijvingen op de gebouwen Laplace, Gemini en Paviljoen. 

 



 

119 

6.2.3 Huisvestingslasten 
 
Huisvestingslasten 

 
Realisatie  

2018 
Begroting  

2018 
Realisatie 

2017 

Onderhoud 7,9 10,6 8,6 

Energie en water 4,2 4,5 4,4 

Huur 2,4 2,2 2,5 

Schoonmaakkosten 3,4 3,4 3,0 

Heffingen 1,8 1,9 1,3 

Verzekeringen 0,5 0,5 0,5 

Dotatie/vrijval voorziening Cyclotron 0,2 0,0 -0,5 

Dotatie/vrijval voorziening asbest 8,6 - - 

Dotatie/vrijval voorziening Athene - 0,0 -1,4 

 29,0 23,0 18,4 
 
De stijging van de huisvestingslasten wordt veroorzaakt door de stijging in voorzieningen voor asbest en 
additionele lasten veroorzaakt door de verkoop van Kennispoort. 

 
6.2.4 Overige lasten 

 
Overige lasten 

 
Realisatie  

2018 
Begroting  

2018 
Realisatie 

2017 

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 14,4 15,1 15,2 

Grondstoffen 15,6 15,9 14,9 

Subsidies en bijdragen 8,6 4,7 6,8 

Representatie 2,6 1,9 2,7 

Reis- en verblijfkosten 8,7 6,3 8,4 

Dienstverlening derden 22,2 27,8 21,3 

Overige 2,4 5,4 3,2 

 74,5 77,1 72,5 
 
De stijging van de overige lasten hangt samen met de stijging van Werk voor derden. 
 

6.3 Financiële baten en lasten  

Financiële baten en lasten 

 
Realisatie  

2018 
Begroting  

2018 
Realisatie 

2017 

Rentebaten 0,1 0,0 0,2 

Rentelasten -4,7 -4,5 -4,7 

Financiële baten en lasten -4,6 -4,5 -4,5 
 
De financiële baten en lasten zijn in lijn met vorig jaar. 
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6.4 Aandeel derden in resultaat 

Aandeel derden in resultaat 

 
Realisatie  

2018 
Begroting  

2018 
Realisatie 

2017 

Aandeel derden in resultaat 0,0 0,0 0,0 

 0,0 0,0 0,0 

 
6.5 Wet Normering Topinkomens publieke en semipublieke sector 

(WNT) 

De WNT is van toepassing op de TU/e. Op basis van artikel 3 van de ‘Regeling van de Minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap van 18 november 2016, nr. WJZ/1070633 (ID77765), houdende wijziging van de Regeling 
bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren in verband met de invoering van de Wet verlaging 
bezoldigingsmaximum WNT’, komt de TU/e uit op een totaalscore van 19 punten, wat leidt tot klasse G en een 
bezoldigingsmaximum van 189.000 euro in 2018. Deze score is als volgt opgebouwd: 
 
 
Score 
  Complexiteitspunten 

Gemiddelde totale baten per kalenderjaar (in mln. euro) 200 en meer 10 

Gemiddeld aantal leerlingen, deelnemers of studenten 10.00 tot 20.000 4 

Gewogen onderwijssoorten of -sectoren 5 en meer 5 

 
 
In paragraaf 5.1 van het Bestuursverslag worden de declaraties van de leden van het College van Bestuur 
separaat verantwoord.  
 
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. 
 
Bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 

Leden College van Bestuur 
Ir. J.H.J.  

Mengelers 
Prof Dr.ir. F.P.T.  

Baaijens 
Mr. J.P.  

van Ham 

Functiegegevens Voorzitter CvB Lid CvB Lid CvB 

Aanvang en einde dienstverband in 
2018 

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (als 
deeltijdfactor in fte) 

1,0 1,0 1,0 

Dienstbetrekking Ja Ja Ja 

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare  
onkostenvergoedingen 

185.434 185.998 185.434 

Beloningen betaalbaar op termijn 19.871 19.878 19.871 

Subtotaal 205.305 205.876 205.305 

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum 

189.000 189.000 189.000 

-/- onverschuldigd betaald bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
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Leden College van Bestuur 
Ir. J.H.J.  

Mengelers 
Prof Dr.ir. F.P.T.  

Baaijens 
Mr. J.P.  

van Ham 

Totaal bezoldiging 2018 205.305 205.876 205.305 

Reden waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan 

Overgangsrecht: 
Arbeidsovereenkomst 

afgesloten voor de 
invoering van de WNT 

Overgangsrecht: 
Arbeidsovereenkomst 

afgesloten voor de 
invoering van de WNT 

Overgangsrecht: 
Arbeidsovereenkomst 

afgesloten voor de 
invoering van de WNT 

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

    

Gegevens 2017    

Aanvang en einde dienstverband in 
2017 

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband 1,0 1,0 1,0 

Dienstbetrekking Ja Ja Ja 

Bezoldiging    

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoeding 

185.434 186.215 185.434 

Beloningen betaalbaar op termijn 18.782 18.783 18.782 

Subtotaal 204.216 204.998 204.216 

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum 

181.000 181.000 181.000 

Totale bezoldiging  204.216 204.998 204.216 
 
 

Leden Raad van Toezicht 
Ir. J.B.P. 

Coopmans 
Prof.dr. C.N. 

Teullings 
Prof.dr.ir. J.T. 

Fokkema 
Mr. P.Th.F.M. 

Wennink 
Drs. M.I. 

Hamer 

Functiegegevens Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT 

Aanvang en einde 
functievervulling in 2018 

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/10-31/12 

Bezoldiging      

Totale bezoldiging 17.500 12.500 12.500 12.500 3.125 

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum 

28.350 18.900 18.900 18.900 4.764 

-/- Onverschuldigd betaald 
bedrag en nog niet 
terugontvangen 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Reden waarom de 
overschrijding al dan niet is 
toegestaan 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Toelichting op de vordering 
wegens onverschuldigde 
betaling 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

      

Gegevens 2017      

Aanvang en einde 
functievervulling in 2017 

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12  

Totale bezoldiging 17.500 12.500 12.500 12.500  

Individueel toepasselijk 
bezoldigingsmaximum 

27.150 18.100 18.100 18.100  
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Bezoldiging niet-topfunctionarissen 
Functiegegevens Hoogleraar 1 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband (in fte)  1,0  

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare  
onkostenvergoedingen 

176.062 

Beloningen betaalbaar op termijn 19.864 

Totaal bezoldiging  195.926 

Individueel toepasselijk  
drempelbedrag bezoldiging 

189.000 

Verplichte motivering van de overschrijding van het individueel toepasselijk 
drempelbedrag bezoldiging 

Arbeidsovereenkomst 
afgesloten voor de invoering 

van de WNT 

  

Gegevens 2017  

Functie(s) in 2017 Hoogleraar 1 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 

Omvang dienstverband 2017 (als deeltijdfactor in fte)  1,0  

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 173.850 

Beloningen betaalbaar op termijn 18.506 

Totaal bezoldiging 2017 192.356 
 

6.6 Transacties met verbonden partijen  

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming, haar 
deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. In 2018 is geen dividend uitgekeerd door 
de TUE Holding BV aan de TU/e (2017: 0 miljoen euro). 
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. 
 
 

6.7 Honoraria van de accountant 

Honoraria van de accountant 

Bedragen exclusief BTW 

Ernst & Young Ac-
countants LLP 

2018 

Overig 
Ernst &Young net-

werk 2018 

Totaal  
Ernst & Young 

2018 

Totaal  
Ernst & Young 

2017 

Onderzoek van de jaarrekening 0,2 - 0,2 0,2 

Andere controleopdrachten - - - 0,0 

Andere niet-controlediensten  - - - 0,0 

Fiscale adviezen - - - 0,0 

Totaal 0,2 - 0,2 0,2 
 
De bovenstaande honoraria van de accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie, haar dochtermaat-
schappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW. 
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6.8 Groepsmaatschappijen 

Onderstaand volgt een overzicht van de besloten vennootschappen waarin de TU/e direct dan wel indirect een 
beslissende zeggenschap kan uitoefenen en die volledig in de consolidatie zijn betrokken. 
 
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 

 
Juridische 

vorm 
Statutaire ze-

tel Activiteit 

Art 
2:403 

BW Belang 
Eigen ver-

mogen Resultaat Omzet 

         

TUE Holding BV BV Eindhoven 4. Overig Nee 100% 14,7 2,2 21,8 

 
Er zijn geen aansprakelijkheden gedeponeerd conform art 2:403 BW.  
In de consolidatie is tevens onderstaande stichting opgenomen waarin de TU/e beslissende zeggenschap heeft.  
In RJ 115.218 wordt dit ten aanzien van de door artikel 2:379 BW verlangde vermeldingen als volgt uitgewerkt. 
Vermeldingen van een maatschappij mogen achterwege blijven indien de in de balans opgenomen waarde van de 
maatschappij 5% of minder is van de balanstelling volgens de enkelvoudige balans en voor zover de in de balans 
opgenomen gezamenlijke waarde van de niet afzonderlijk vermelde belangen niet meer beloopt dan 15% van de 
balanstelling volgens de enkelvoudige balans. 
 
Overige groepsmaatschappijen 

 Juridische 
vorm 

Statutaire zetel Activiteit Belang Eigen ver-
mogen 

Resultaat Omzet 

ALSP Stichting Eindhoven 4. Overig n.v.t. 1,9 0,0 1,1 
 
 
In de TUE Holding BV zijn geconsolideerd onderstaande besloten vennootschappen opgenomen. 
 
Deelnemingen 

 Juridische vorm Statutaire zetel Activiteit Belang 

TU/e Innovation Experts BV BV Eindhoven 4. Overig 100% 

Euflex BV BV Eindhoven 4. Overig 100% 

Euflex Employment Services BV BV Eindhoven 4. Overig 100% 

Euflex Next BV BV Eindhoven 4. Overig 100% 

AccTec BV BV Eindhoven 4. Overig 100% 

SyMo-Chem BV BV Eindhoven 4. Overig 100% 

Polymer Technology Group Eindhoven BV BV Eindhoven 4. Overig 100% 

Photonic Integration Technology Center BV BV Eindhoven 4..Overig 100% 

Secure Testing BV BV Eindhoven 4. Overig 100% 

Hybrid Catalysis BV BV Eindhoven 4.Overig 50% 
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Groepsmaatschappijen 

 
 

Naam Doelstelling Samenstelling bestuur en directie 

TUE Holding BV te 
Eindhoven 

Het oprichten van, het deelnemen in, het voeren van het 
beheer over, het verlenen van diensten en faciliteiten 
aan en het financieren van andere ondernemingen en 

vennootschappen die zich ten doel stellen onderzoek en 
onderwijs op verzoek van derden te verrichten en/of te 
ondersteunen met gebruikmaking van de faciliteiten en 

kennis van de TU/e, het stellen van zekerheden voor 
schulden aan vennootschappen waarin wordt 

deelgenomen en anderen die daarbij betrokken zijn en al 
hetgeen met vorenstaand verband houdt of daaraan 

bevorderlijk kan zijn. 

De directie bestaat uit één directeur 

Amandus H. 
Lundqvist 
Scholarship Program 
Stichting (ALSP) te 
Eindhoven 

Het stimuleren van internationalisering van onderwijs en 
onderzoek binnen de TU/e; het verrichten van alle 

verdere handelingen die met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk 

kunnen zijn; het stimuleren van talent in onderwijs en 
onderzoek. 

Het bestuur tevens directie bestaat uit 
één voorzitter, één secretaris en één 

penningmeester 

TU/e Innovation 
Experts BV te 
Eindhoven 

Het bevorderen en exploiteren van kennisvalorisatie 
(innovatiestimulering, startersbegeleiding en business 

development) binnen de TU/e. 

De directie bestaat uit één directeur 
 

Euflex BV te 
Eindhoven 

Het coördineren en beheren van flexibele 
arbeidskrachten ten behoeve van de TU/e, het 

bemiddelen bij instroom op de TU/e en het bemiddelen 
bij door- en uitstromers van de TU/e naar de 

arbeidsmarkt. 

De directie bestaat uit één directeur 
 

Euflex Employment 
Services BV te 
Eindhoven  

Het ter beschikking stellen van flexibele arbeidskrachten 
en het verlenen van hieraan gerelateerde personele 

diensten. 

De directie bestaat uit één directeur 
 

Euflex Next BV te 
Eindhoven 

Het ter beschikking stellen van flexibele arbeidskrachten 
ten behoeve van de Technische Universiteit Eindhoven, 

het bemiddelen bij instroom op de Technische 
Universiteit Eindhoven en hieraan gerelateerde 

personele diensten. 

De directie bestaat uit één directeur 
 

AccTec BV te 
Eindhoven 

Het exploiteren en onderhouden van versnellers om 
bundels van ionen en elektronen te verschaffen ten 

behoeve van technologisch wetenschappelijk onderzoek 
en commerciële productie van radio-isotopen. 

De directie bestaat uit twee directeuren 

SyMo-Chem BV te 
Eindhoven  

Het bedrijven van contractresearch voor derden op het 
vlak van de chemie, waarbij de BV zich met name toelegt 

op de synthese en levering van (macro) moleculen, de 
karakterisering en analyse van verbindingen en 

producten, het uitvoeren van onderzoeksopdrachten, 
het geven van advies en het produceren van 

chemicaliën. 

De directie bestaat uit één directeur 
 

PTG Eindhoven BV 
te Eindhoven  

Het exploiteren van onderzoeksresultaten en het 
ontwikkelen, modificeren, karakteriseren en het mengen 

van kunststoffen en afgeleiden hiervan, zoals 
composietmaterialen, een en ander op fundamenteel en 

toegepast gebied. 

De directie bestaat uit één directeur 
 

Secure Testing BV te 
Eindhoven  

Ontwikkeling van een technische oplossing om met een 
USB-stick een beveiligde digitale toets omgeving te 

bieden. 

De directie bestaat uit één directeur 
 

Photonic Integration 
Technology Center 
BV 

Het ontwerpen, produceren, testen en packagen van 
fotonische chips alsmede de integratie van deze chips in 

systemen. 

De directie bestaat uit één directeur 

Hybrid Catalysis BV 
te Eindhoven 

Het produceren van nieuwe katalysatoren voor de 
chemische industrie gebruikmakend van een nieuwe, 

nanogestructureerde grondstof, het ontwikkelen van op 
maat gesneden varianten door contractresearch en het 

leveren van technologieondersteuning op contractbasis. 

De directie bestaat uit één directeur 
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Daarnaast is er een minderheidsdeelneming in de onderstaande vennootschappen door TUE Holding BV. Deze 
zijn opgenomen onder de financiële vaste activa van TUE Holding BV. 
 
Niet geconsolideerde deelnemingen 

 Juridische 
vorm 

Statutaire zetel Activiteit Deelneming 

Niet geconsolideerde deelnemingen: 

Tenhage BV BV Eindhoven 3. Onroerende zaken 45% 

De Keizer BV BV Eindhoven 3. Onroerende zaken 49% 

Vestdijk 22 BV BV Eindhoven 3. Onroerende zaken 49% 

PhotonX Networks BV BV Eindhoven 4. Overig 50% 

Tusti BV BV Eindhoven 4. Overig 50% 

Helia Biomonitoring BV Eindhoven 4. Overig 49,5% 

NanoPHAB BV BV Eindhoven 4. Overig 49% 

Plasma Matters BV BV Eindhoven 4. Overig 49% 

Preceyes BV BV Eindhoven 4. Overig 49% 

Bright Move BV BV Eindhoven 4. Overig 33,3% 

Flowid Holding BV BV Eindhoven 4. Overig 30% 

Level Acoustics BV BV Eindhoven 4. Overig 25% 

Stentit BV BV  Eindhoven 4. Overig 29,42% 

Smart Photonics BV BV Eindhoven 4. Overig 20,72% 

MJH Taylor Holding BV BV Eindhoven 4. Overig 26,5% 

Suprapolix BV  BV Eindhoven 4. Overig 26,1% 

StudiJob Uitzendbureau BV BV Amsterdam 4. Overig 26% 

Symbio Therapy BV BV Eindhoven 4. Overig 23,7% 

Tias Nimbas Business School BV BV Tilburg 4. Overig 20% 

Chainstock BV BV Eindhoven 4. Overig 20% 

Retinacheck BV BV Eindhoven 4. Overig 20% 

Hipermotion BV BV Eindhoven 4. Overig 20% 

Progression Industry BV BV Eindhoven 4. Overig 20% 

Twice Eindhoven BV BV Eindhoven 4. Overig 20% 

     

Kapitaalbelang: 

Effect Photonics BV BV Eindhoven 4. Overig 8,5% 

Simbeyond BV BV Eindhoven 4. Overig 16% 

VitalFluid BV BV Nijmegen 4. Overig 14,3% 

Meliora Medical BV BV Eindhoven 4. Overig 15% 

ProcessGold BV (voorheen Magna-View BV)  BV Eindhoven 4. Overig 12,0% 

B-Invented BV BV Eindhoven 4. Overig 13,5% 

MicroSure BV BV Eindhoven 4.Overig 11,5% 

Sorama BV BV Eindhoven 4. Overig 9,6% 

Emultech BV BV Eindhoven 4. Overig 8,9% 

Nemo Healthcare BV BV Veghel 4. Overig 6,8% 

Fistuca BV BV Eindhoven 4. Overig 3,3% 

Sowiso BV BV Eindhoven 4. Overig 4,5% 

Technostartersfonds Zuid Nederland BV BV Eindhoven 4. Overig 3,8% 
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 Juridische 
vorm 

Statutaire zetel Activiteit Deelneming 

Innovation Industries Fund Coöperatie Eindhoven 4. Overig 2% 

Xeltis BV BV Eindhoven 4. Overig 0,6% 

Howtech BV BV Veldhoven 4. Overig 0,4% 

Avantium BV BV Amsterdam 4. Overig < 1% 
 
BV’s opgenomen onder financiële vaste activa 

 Juridische vorm Statutaire zetel Activiteit Deelneming 
Tijdelijke deelnemingen     
Medical Robotics BV  BV Eindhoven 4. Overig 100% 
Eindhoven Engine BV  BV Eindhoven 4. Overig 100% 
Photonic Integration Technology 
Center BV 

BV Eindhoven 4. Overig 100% 

 
Er is geen duurzame verbondenheid met deze BV’s waardoor deze zijn opgenomen onder de financiële vaste 
activa. 
 
 

6.9 Overige verbonden partijen 

Hieronder zijn opgenomen de instellingen waar de TU/e geen beslissende zeggenschap over heeft, maar waar 
wel de directe of indirecte bevoegdheid bestaat om bestuursleden te benoemen of te ontslaan. Daarnaast is als 
materialiteitsnorm voor het opnemen van de gelieerde instelling gehanteerd: 1 promille van de totale 
exploitatielasten van de TU/e. 
 
Overige verbonden partijen 

 Juridische 
vorm 

Statutaire zetel Activiteit 

Dutch Polymer Institute Stichting Eindhoven 2. Onderzoek / 1. Onderwijs 

EURANDOM Stichting Eindhoven 2. Onderzoek 

Stichting Financieel Beheer Federatie 4TU Stichting Delft 2. Onderzoek / 1. Onderwijs 

Eurotech Universities Alliance Vereniging Brussel (B) 2. Onderzoek / 1. Onderwijs 

Stichting Chemelot Inscite  Stichting Sittard-Geleen 2. Onderzoek 

Stichting Techniek Promotie Stichting Eindhoven 4. Overig 

Stichting Brabant Start Up Allice  Stichting Tilburg 4. Overig 

Stichting RegMed XB Stichting Maastricht 4. Overig 
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Enkelvoudige balans per 31 december 2018, na resultaatbestemming 

 Paragraaf 31-12-2018 31-12-2017 

Activa    
Immateriële vaste activa  6,6 5,0 
Materiële vaste activa  327,5 307,3 
Financiële vaste activa  16,4 15,1 
Vaste activa 10.2.1 350,5 327,4 
    
Voorraden  0,3 0,3 
Vorderingen  63,0 56,3 
Vorderingen op groepsmaatschappijen  0,7 0,6 
Liquide middelen  42,8 34,9 
Vlottende activa 10.2.2 106,8 92,1 
    
Totaal  457,3 419,5 
    

Passiva    
Eigen vermogen 10.2.3 164,0 153,0 
    
Voorzieningen 10.2.4 31,7 24,2 
    
Langlopende schulden 10.2.5 91,9 91,2 
    
Kortlopende schulden  10.2.6   
Kortlopende schulden  166,8 148,5 
Kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen  2,9 

 
 

2,6 

Totaal  457,3 419,5 
 

  

7 Enkelvoudige balans per 31 december 
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Enkelvoudige staat van baten en lasten 

 Paragraaf Realisatie 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017 

Baten     

Rijksbijdragen 10.3.1 212,0 204,0 198,3 

Overige overheidsbijdrage en subsidies 10.3.1 6,2 7,0 7,1 

College- en examengelden 10.3.2 28,9 29,2 28,2 

Werk in opdracht van derden 10.3.3 99,3 100,9 95,2 

Overige baten 10.3.4 25,7 20,6 18,7 

Totaal baten  372,1 361,7 347,5 

     

Lasten     

Personele lasten  10.3.5 232,8 234,9 224,9 

Afschrijvingen 10.3.6 23,8 27,1 24,2 

Huisvestingslasten 10.3.7 28,6 22,9 18,2 

Overige lasten 10.3.8 73,4 76,0 72,0 

Totaal lasten  358,6 360,9 339,3 

     

Saldo baten en lasten   13,5 0,8 8,2 

     

Financiële baten en lasten 10.3.9 -4,7 -4,5 -4,6 

     

Resultaat deelnemingen  2,2 1,7 2,2 

     

Nettoresultaat  11,0 -2,0 5,8 
  

8 Enkelvoudige staat van baten en lasten 
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De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan de grondslagen 
voor de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten. Voor de waarderingsgrondslagen wordt verwezen 
naar hoofdstuk 4. 
  

9 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
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10.1 Algemeen 

De TU/e presenteert naast de balans en de staat van baten en lasten op geconsolideerd niveau een enkelvoudige 
balans en staat van baten en lasten. De enkelvoudige balans en staat van baten en lasten hebben, met 
uitzondering van het resultaat deelnemingen, alleen betrekking op de TU/e.  
De enkelvoudige staat van baten en lasten laat de vergelijking zien tussen realisatie en begroting. 
 
Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en de enkelvoudige staat van baten en lasten hierna niet nader zijn 
toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten. Voor 
de niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa wordt verwezen naar paragraaf 5.9. 
 

10.2 Toelichting op de enkelvoudige balans 

10.2.1 Vaste activa 
 

Immateriële vaste activa 
 
Immateriële vaste activa 

 Kosten van ontwikkeling 
Vooruitbetaald op im-
materiële vaste activa 

Stand aan het begin van de periode   

Aanschafwaarde  4,6 0,8 
Cumulatieve afschrijvingen  0,4 - 
Boekwaarde aan het begin van de periode 4,2 0,8 
   
Verloop gedurende periode   
Investeringen - 2,2 
Desinvesteringen - - 
Afschrijvingen 0,6  
Overboeking activa in uitvoering 1,4 -1,4 
Mutatie gedurende de periode 0,8 0,8 
   
Stand aan het einde van de periode   
Aanschafwaarde 6,0 1,6 
Afschrijvingen 1,0 - 
Boekwaarde aan het einde van de periode  5,0 1,6 
    
 
  

10 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 
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Materiële vaste activa 
 
Verloopoverzicht materiële vaste activa 

 Terrein Gebouwen 

Apparatuur 
en  

inventaris 

Gebouwen 
in 

uitvoering 
en vooruit-
betalingen 

Niet aan het 
be-drijfspro-

ces dienst-
bare activa Totaal 

       

Stand aan het begin van de periode       

Aanschafwaarde  2,2 513,6 66,1 64,5 0,7 647,1 

Cumulatieve afschrijvingen  - 289,5 50,0 - 0,3 339,8 

Boekwaarde aan het begin van de periode  2,2 224,1 16,1 64,5 0,4 307,3 

       

Verloop gedurende periode       

Investeringen - - 6,4 39,9 - 46,3 

Desinvesteringen - 20,4 1,3 - - 21,7 

Afschrijvingen - 20,3 3,0 - - 23,3 

Afschrijving op desinvestering - 17,1 1,3 - - 18,4 

Verwerving via fusies en overnames - 1,8 - - - 1,8 

Afschrijving op verwerving 
via fusies en overnames 

- 1,3 - - - 1,3 

Overboeking activa in uitvoering - 100,0 - -100 - - 

Mutatie gedurende de periode - 76,9 3,4 -60,1 - 20,2 

       

Stand aan het einde van de periode       

Aanschafwaarde 2,2 595,0 71,2 4,4 0,7 673,5 

Afschrijvingen - 294,0 51,7 - 0,3 346,0 

Boekwaarde aan het einde van de periode  2,2 301,0 19,5 4,4 0,4 327,5 

 
De waarde van de bedrijfsgebouwen en -terreinen op waardepeildatum 1 januari 2018 bedragen 363,6 miljoen 
euro op basis van de WOZ taxatie.  
De verzekerde waarde van de gebouwen inclusief inboedel bedroeg in 2018 1.299 miljoen euro gebaseerd op 
peildatum 01 juli 2018. 
De zekerheden met betrekking tot de materiële vaste activa zijn beschreven in paragraaf 5.5 Langlopende 
schulden. 
 
De TU/e heeft ten behoeve van derden, te weten Stichting Fontys, Vestide, Camelot, Twice Eindhoven BV en 
Kadans het recht van erfpacht verleend. 
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Financiële vaste activa 
 
Financiële vaste activa 

 1-1-2018 Investeringen en ver-
strekte leningen 

Desinvesteringen en af-
geloste leningen 

dividend 

Resultaat 
deelnemingen 

31-12-2018 

Deelnemingen in 
groepsmaatschappijen 

13,4 - 0,8 2,2 14,8 

Andere deelnemingen 1,6 - - - 1,6 

Vorderingen op 
groepsmaatschappijen 

- - - - - 

Overige vorderingen 0,1 - 0,1 - 0,0 
 15,1 - 0,9 2,2 16,4 

 
10.2.2 Vlottende activa 

De looptijd van de balansposten onder de vlottende activa zijn korter dan een jaar, tenzij anders is toegelicht. 
 

Voorraden 
 
Voorraden 

 31-12-2018 31-12-2017 

Gebruiksgoederen 0,3 0,3 

 0,3 0,3 

 
Vorderingen 
 
Vorderingen 

 31-12-2018 31-12-2017 

Te vorderen op werk in opdracht van derden 27,0 26,1 

Af: Voorziening verlieslatende contracten -0,9 -0,9 

Te factureren 4,5 2,1 

Debiteuren 12,3 12,5 

Af: Voorzieningen debiteuren -0,9 -0,7 

OCW 0,6 0,9 

Studenten 1,4 1,4 

Overige vorderingen 0,4 0,2 

Vooruitbetaalde kosten 18,9 15,2 

Verstrekte voorschotten 0,4 0,1 
 63,7 56,9 

 
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd van korter dan 1 jaar met uitzondering van de vorderingen 
wegens schuldbekentenissen notebooks (studenten) welke voor een bedrag van 0,7 miljoen euro een looptijd van 
langer dan 1 jaar hebben. 
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Voorziening wegens oninbaarheid / werk in opdracht van derden 

 31-12-2018 31-12-2017 

Stand per 1 januari -0.7 -0,1 

Onttrekking/vrijval 0.1 0,0 

Dotatie -0.3 -0,6 

Voorziening wegens oninbaarheid debiteuren per 31-12 -0.9 -0,7 
   

Stand per 1 januari -0,9 -0,9 

Onttrekking/vrijval 1,8 0,6 

Dotatie -1,8 -0,6 

Voorziening verlieslatende contracten per 31-12 -0,9 -0,9 
 

 
Liquide middelen 
 
Liquide middelen 

 31-12-2018 31-12-2017 

Kasmiddelen 0,0 0,0 

Banksaldi 42,8 34,9 

Stand per 31 december 42,8 34,9 
 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
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10.2.3 Eigen vermogen 
 
Enkelvoudig en geconsolideerd eigen vermogen (na resultaatbestemming) 

 1-1-2018 

Voorstel  
resultaat 

bestemming Overige mutaties 31-12-2018 

Eigen vermogen     

Algemene reserve (publiek) 126,9 -0,5 -0,2 126,2 
     
Algemene reserve (privaat) 16,2 1,6 - 17,8 
     
Bestemmingsreserve (publiek)     
Bestemmingsreserve Sectorplan Techniek 0,4 0,3 0,2 0,9 
Bestemmingsreserve investeringen in laboratoria 2,0 - - 2,0 
Bestemmingsreserve organisatie ontwikkelingen 2,9 3,2 - 6,1 
Bestemmingsreserve Implementatie strategie 2030 2,0 2,0 - 4,0 
Bestemmingsreserve versterking personele 
ontwikkeling 

2,0 - - 2,0 

Bestemmingsreserve Studievoorschotmiddelen - 1,4 - 1,4 

Bestemmingsreserve Strategische alliantie 
Eindhoven-Utrecht-Wageningen 

- 3,0 - 3,0 

     
Bestemmingsfonds (privaat)     
Philipsfonds 0,6 - - 0,6 
     
Enkelvoudig eigen vermogen TU/e 153,0 11,0 - 164,0 
     
Algemene reserve ALSP 1,9 - - 1,9 
Minderheidsbelang derden 0,2 - - 0,2 
     
Geconsolideerd eigen vermogen 155,1 11,0 - 166,1 
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10.2.4 Voorzieningen 
 
Voorzieningen 

 1-1-2018 Dotaties 
Onttrekkin-

gen Vrijval 31-12-2018 
Looptijd  
< 1 jaar 

Looptijd  
> 1 jaar 

Personeelsvoorzieningen        
WW/BW 1,7 1,6 1,6 - 1,7 1,1 0,6 
Verlofdagen 7,8 2,0 2,2 - 7,6 2,4 5,2 
Personeel overig 5,4 1,1 0,9 3,1 

 
2,5 2,0 0,5 

Jubilea 3,6 0,7 0,4 - 3,9 0,2 3,7 
Transitie 2,6 2,5 1,1 - 4,0 2,0 2,0 
WGA - 0,5 - - 0,5 0,0 0,5 

      
Samenwerkingsverbanden 0,5 - 0,2 - 0,3 0,1 0,2 
        
Overige voorzieningen        
Ontmanteling Cyclotron 1,8 - - - 1,8 - 1,8 
Asbestvoorziening 0,8 8,6  - 9,4 - 9,4 
        
Totaal 24,2 17,0 6,4 3,1 31,7 7,8 23,9 
 
 

10.2.5 Langlopende schulden 
Langlopende schulden 

 31-12-2018 31-12-2017 

Schulden aan kredietinstellingen 86,2 87,5 

Overige langlopende schulden 5,7 3,7 
Stand per 31 december 91,9 91,2 
 
 
Uitsplitsing langlopende schulden 

 1-1-2018 Aangegane 
leningen 

Aflossingen 31-12-2018 Looptijd  
1 -5 jaar 

Looptijd  
> 5 jaar 

Rentevoet 

Kredietinstellingen        
BNG 17,5 - 1,3 16,2 5,0 11,2 4,5 
Rabobank 70,0 - - 70 - 70,0 5,4 
 87,5 - 1,3 86,2 5,0 81,2  
        
Overige langlopende schulden       
Vooruitontvangen  
erfpachttermijnen 

3,7 2,2 0,2 5,7 0,1 5,6 - 

        
Totaal 91,2 2,2 1,5 91,9 5,1 86,8  
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10.2.6 Kortlopende schulden 
De looptijd van de balansposten onder de vlottende activa zijn korter dan een jaar, tenzij anders is toegelicht. 
 
Kortlopende schulden 

 31-12-2018 31-12-2017 

Vooruitgefactureerd op werk in opdracht van derden 96,7 74,6 

Crediteuren 16,3 18,5 

Vooruitontvangen doelsubsidies OCW 0,2 0,3 

Omzetbelasting 2,6 2,4 

Premies sociale verzekeringen 9,6 9,4 

Schulden ter zake van pensioenen 2,5 2,3 

Kortlopend deel bancaire schulden 1,2 1,9 

Overige kortlopende schulden (vakantietoeslag, verlofdagen) 15,6 15,1 

Vooruitontvangen collegegelden 14,3 13,7 

Overige overlopende passiva 10,7 12,9 

Totaal 169,7 151,1 
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10.3 Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten 

10.3.1 Normatieve rijksbijdragen en overige overheidsbijdrage 
 
Normatieve rijksbijdrage en overige overheidsbijdrage 

 
Realisatie  

2018 
Begroting 

2018 
Realisatie 

2017 

Rijksbijdrage 212,0 192,6 198,3 

Overige subsidies OCW 6,2 6,8 7,1 

 218,2 199,4 205,4 
 
De rijksbijdrage 2018 is opgenomen conform de brief van DUO “Financiële beschikkingen OCW-HO” d.d. 19 
december 2018 met kenmerk 2018/2/1035178.  De toename in de rijksbijdrage ten opzichte 2017 wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de toename van het macrokader als gevolg van de loon- en prijsbijstellingen, 
referentieramingen en de studievoorschotmiddelen en groei van aantallen studenten.  
Vanaf 2016 worden de middelen in het kader van sectorplan Techniek (2,1 miljoen euro) ontvangen via de 
lumpsum van de rijksbijdrage. Vanaf 2017 zijn de middelen Sectorplan Natuur- en Scheikunde opgenomen in de 
vaste voet onderwijs en onderzoek (1,6 miljoen euro). De toekenning 2018 voor Zwaartekracht (Research Centre 
for Integrated Nanophotonics) bedroeg 2,1 miljoen euro. Er is in 2018 2,3 miljoen euro besteed, door middel van 
beschikbaar budget uit voorgaande jaren. De toekenning 2018 voor Zwaartekracht ( Materials Driven 
Regeneration) bedroeg 2,4 miljoen euro. Er is in 2018 0,2 miljoen euro besteed. 
In 2018 zijn geen middelen ontvangen voor Begeleiding Startende Leraren. Er is in 2018 0,1 miljoen besteed, dit 
betreft het beschikbare budget uit voorgaande jaren. In 2018 zijn ook geen middelen ontvangen voor 
Professionele leergemeenschappen, er is in 2018 23.000 euro besteed, dit betreft het beschikbare budget uit 
voorgaande jaren.  
Met ingang van 2014 maakt de aflossing door OCW van de kaskorting onderdeel uit van de Financiële 
beschikking. In 2018 betreft dit een bedrag van 0,3 miljoen euro. Dit bedrag is in mindering gebracht op de 
vordering op OCW.                               
 

10.3.2 College- en examengelden 
 
College- en examengelden 

 
Realisatie  

2018 
Begroting 

2018 
Realisatie 

2017 

College- en examengelden 28,9 29,2 28,2 

 28,9 29,2 28,2 
 

10.3.3 Werk in opdracht van derden 
 
Werk in opdracht van derden 

 
Realisatie  

2018 
Begroting 

2018 
Realisatie 

2017 

Contractonderwijs 0,4  0,1 

Contractonderzoek 95,0  92,4 

Overige baten werk in opdracht van derden 3,9  2,7 

 99,3 101,0 95,2 
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Specificatie werk in opdracht voor derden naar categorie 

 
Realisatie  

2018 
Begroting 

2018 
Realisatie 

2017 

Internationale overheden 29,4  27,7 

Nationale overheden 18,5  21,1 

NWO 19,3  18,6 

KNAW -  0,1 

Overige non-profit organisaties incl. 
universiteiten 

17,3 
 

 10,4 

Bedrijven en overige 14,8  17,3 

 99,3 101,0 95,2 
 

10.3.4 Overige baten 
 
Overige baten 

 
Realisatie  

2018 
Begroting 

2018 
Realisatie 

2017 

Verhuur 1,9  2,4 

Sportcentrum 2,3  2,1 

Parkmanagement 2,5  2,3 

Overige  19,0  11,9 

 25,7 20,6 18,7 
 

10.3.5 Personele lasten 
 
Personele lasten 

 
Realisatie  

2018 
Begroting 

2018 
Realisatie 

2017 

Lonen en salarissen 203,0 206,1 194,5 

Overige personele lasten 30,3 28,8 31,2 

Af: uitkering inzake arbeidsongeschiktheid -0,5 - -0,8 

Totaal personeelslasten 232,8 234,9 224,9 
 
Uitsplitsing lonen en salarissen en overige personele lasten 

 
Realisatie  

2018 
Begroting 

2018 
Realisatie 

2017 

Brutolonen en salarissen 161,9  156,4 

Mutatie voorziening verlofdagen -0,2  0,2 

Premie sociale lasten 18,3  17,1 

Pensioenpremies 23,0  20,8 

Lonen en salarissen 203,0 206,1 194,5 

    

Mutaties personele voorzieningen -0,3  5,7 

Personeel niet in loondienst 9,4  7,9 

Overig 21,2  17,6 

Overige personele lasten 30,3 28,8 31,2 
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Gedurende het boekjaar 2018 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers (in FTE’s) 3.022 (2017: 2.972). Hiervan 
waren 0 personen (2017: 0 personen) werkzaam buiten Nederland. 
 

10.3.6 Afschrijvingen 
 
Afschrijvingen 

 
Realisatie  

2018 
Begroting 

2018 
Realisatie 

2017 

Afschrijving immateriële vaste activa 0,6 1,0 0,4 

Afschrijving gebouwen 20,2 21,2 21,2 

Afschrijving apparatuur en inventaris 3,0 4,9 2,6 

 23,8 27,1 24,2 
 

 
10.3.7 Huisvestingslasten 

 
Huisvestingslasten 

 
Realisatie  

2018 
Begroting 

2018 
Realisatie 

2017 

Onderhoud 7,9 10,6 8,6 

Energie en water 4,2 4,4 4,4 

Huur 2,2 2,1 2,6 

Schoonmaakkosten 3,4 3,4 3,0 

Heffingen 1,8 1,9 1,3 

Verzekeringen 0,5 0,5 0,5 

Vrijval / Dotatie voorziening asbestsanering 8,6 - -0,7 

Dotatie voorziening Cyclotron - - - 

Vrijval / Dotatie voorziening Athene - - -1,4 

 28,6 22,9 18,2 
 

10.3.8 Overige lasten 
 
Overige lasten 

 
Realisatie  

2018 
Begroting 

2018 
Realisatie 

2017 

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 14,3 14,8 15,1 

Grondstoffen 15,1 15,8 14,7 

Subsidies en bijdragen 8,6 4,7 6,8 

Representatie 2,6 1,9 2,7 

Reis- en verblijfkosten 8,6 6,2 8,3 

Dienstverlening derden 22,3 27,6 21,6 

Overige 1,9 5,0 2,9 

 73,4 76,0 72,0 
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10.3.9 Financiële baten en lasten  
Financiële baten en lasten 

 
Realisatie  

2018 
Begroting 

2018 
Realisatie 

2017 

Rentebaten 0,0  0,1 

Rentelasten -4,7  -4,7 

Financiële baten en lasten -4,7 -4,5 -4,6 
 
 
Resultaat deelnemingen 

 
Realisatie  

2018 
Begroting 

2018 
Realisatie 

2017 

Resultaat deelnemingen 2,2 1,7 2,2 

    

Waardeverandering financiële vaste activa - - - 
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11.1 Bestemming resultaat 

Ingevolge de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt het resultaat van het verslagjaar 
verrekend met de reserves van de instelling.  
 
 

11.2 Vaststelling en goedkeuring 

Het Bestuursverslag en de Jaarrekening over 2018 is vastgesteld door het College van Bestuur van de Technische 
Universiteit Eindhoven op 28 maart 2019 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 4 april 2019. 
 
 

11.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina’s. 
 
  

11 Overige gegevens 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Aan:  het bestuur en de raad van toezicht van Technische Universiteit Eindhoven 

 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Technische Universiteit Eindhoven te Eindhoven gecontroleerd. 

 
Naar ons oordeel: 
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening uitgezonderd de mogelijke effecten van de 

aangelegenheid beschreven in de paragraaf De basis voor ons oordeel met beperking betreffende de 
getrouwheid een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Technische 
Universiteit Eindhoven op 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de 
Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in alle van 
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018. 

 
De jaarrekening bestaat uit: 
• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2018; 
• de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2018; 
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 
 

De basis voor ons oordeel met beperking betreffende de getrouwheid en het 
goedkeurend oordeel betreffende de financiële rechtmatigheid 
De basis voor ons oordeel met beperking betreffende de getrouwheid 
In voorgaande jaren zijn in de WNT-verantwoording voor de voormalig voorzitter college van bestuur uitkeringen 
in verband met de beëindiging van het dienstverband verantwoord.  
De beëindigingsuitkeringen bestaan uit een BWNU-uitkering (aanvulling op WW) en een eenmalige 
ontslaguitkering. De omvang van de toegekende eenmalige ontslaguitkering vormt naar de mening van het 
bestuur een redelijke en billijke vergoeding bij ontslag in overeenstemming met de middels een 
incorporatiebeding in de arbeidsovereenkomst uit 2010 van toepassing verklaarde CAO.   
 
Wij hebben vastgesteld dat de BWNU-uitkering en een gedeelte van de eenmalige ontslaguitkering voortvloeien 
uit de arbeidsovereenkomst uit 2010 en daarmee onder het overgangsrecht in het kader van de WNT vallen. Door 
het ontbreken van eenduidige normen voor het bepalen of een vergoeding redelijk en billijk is kunnen wij voor 
het restant van de eenmalige uitkering niet vaststellen of de toegekende eenmalige ontslaguitkering onder het 
overgangsrecht in het kader van de WNT valt en daarmee in overeenstemming is met de bepalingen van en 
krachtens de WNT. Als gevolg daarvan kunnen wij niet vaststellen of er sprake is van een onverschuldigde 
betaling die dient te leiden tot het opnemen van een vordering in de balans per 31 december 2018. 
 
Overige basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 vallen. 
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Technische Universiteit Eindhoven zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
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onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels 
accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel met 
beperking betreffende de getrouwheid en het goedkeurend oordeel betreffende de financiële rechtmatigheid. 
 
Materialiteit 
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de getrouwheid van de 
jaarrekening als geheel bepaald op € 7.332.000. De materialiteit is gebaseerd op 2% van de totale baten. De 
materialiteit voor de financiële rechtmatigheid is bepaald op € 6.546.000, deze materialiteit is gebaseerd op 3% 
van de totale publieke middelen, zoals voorgeschreven in paragraaf 2.1.3. Materialiteitstabel van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018. In deze paragraaf van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 
zijn tevens voor diverse posten/onderwerpen een specifieke materialiteit en specifieke rapportagegrens 
opgenomen, die wij hebben toegepast.  
 
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften 
gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2018. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of 
mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen 
materieel zijn.  
 
Wij zijn met de raad van toezicht overeengekomen dat wij aan de raad tijdens onze controle geconstateerde 
afwijkingen boven de € 366.600 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve 
of WNT-redenen relevant zijn. 
 
Reikwijdte van de groepscontrole 
Technische Universiteit Eindhoven staat aan het hoofd van een groep van organisaties. 
De financiële informatie van deze groep is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Technische 
Universiteit Eindhoven. 
 
De groepscontrole heeft zich met name gericht op de significante onderdelen Technische Universiteit Eindhoven 
en Technische Universiteit Eindhoven Holding B.V. Bij de (groeps)onderdelen Technische Universiteit Eindhoven 
en Technische Universiteit Eindhoven Holding B.V. hebben wij zelf controlewerkzaamheden uitgevoerd. Wij 
hebben geen gebruik gemaakt van andere accountants bij de controle van de geconsolideerde jaarrekening van 
Technische Universiteit Eindhoven. Voor de overige in de consolidatie begrepen groepsonderdelen hebben wij 
beoordelingswerkzaamheden of specifieke controlewerkzaamheden uitgevoerd. 
 
Door bovengenoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, gecombineerd met aanvullende werkzaamheden 
op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met betrekking tot de financiële 
informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over de  
jaarrekening. 
 
De kernpunten van onze controle 
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest belangrijk 
waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten hebben wij met de 
raad van toezicht gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken.  
 
Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van de 
jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten moeten in dat 
kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten. 
 
Kernpunten in de controle                     Onze controleaanpak                            Belangrijke observaties 

De post materiële vaste activa is 
met € 330,5 miljoen, ofwel 71,2% 

Wij hebben het verloopoverzicht 
van de materiële vaste activa 

Bij Technische Universiteit 
Eindhoven zijn geen indicaties 
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van het balanstotaal ultimo 2018 
een significante post. Waardering 
van materiële vaste activa vindt 
plaats tegen historische kostprijs 
onder aftrek van cumulatieve 
afschrijvingen.  
Door TU/e wordt jaarlijks 
beoordeeld of er indicaties zijn 
voor duurzame 
waardeverminderingen die 
noodzaken tot het uitvoeren van 
een impairment test. Mede door 
de mate van subjectiviteit bij het 
onderkennen van indicaties voor 
duurzame waardeverminderingen 
en door het gebruik van 
schattingen bij een impairment 
test vormt de waardering van de 
materiële vaste activa een 
belangrijk aandachtspunt in onze 
controle. 
 
De toelichtingen op de materiële 
vaste activa zijn opgenomen op 
pagina 103 en 104 van de 
jaarrekening van Technische 
Universiteit Eindhoven. 
 

aangesloten op de onderliggende 
administratie. 
Inzake investeringen hebben wij 
gegevensgerichte werkzaamheden 
uitgevoerd om de juistheid van de 
activering vast te stellen.  
 
Daarnaast hebben wij de 
gehanteerde grondslagen en 
toegepaste systematiek voor 
afschrijving gecontroleerd en 
hebben wij de afschrijvingen 
herrekend op basis van de 
toegepaste systematiek. Tevens 
hebben wij de verrichte 
desinvesteringen gegevensgericht 
gecontroleerd. 
 
Verder hebben wij onze 
controlewerkzaamheden onder 
meer gericht op de juiste en 
volledige inschatting van het 
bestaan van indicaties voor 
duurzame waardeverminderingen 
door het afstemmen van 
gehanteerde uitgangspunten met 
externe informatiebronnen. 

voor een duurzame 
waardevermindering 
geïdentificeerd die van materiële 
invloed zijn op de jaarrekening. 
Wel heeft er een 
schattingswijziging 
plaatsgevonden ten aanzien van 
de economische levensduur van 
de panden Laplace, Gemini en 
Paviljoen, waardoor versnelde 
afschrijvingen hebben 
plaatsgevonden.  
  
Wij hebben vastgesteld dat de 
toelichting aan de relevante 
verslaggevingsstandaarden 
voldoet. 

De voorzieningen bedragen 
gezamenlijk € 36,6 miljoen, 
ofwel 7,8% van het balanstotaal 
ultimo 2018 en zijn daarmee 
materiële posten in de 
jaarrekening.  
 
Bij het bepalen van de hoogte van 
de voorzieningen baseert het 
bestuur van de TU/e zich in 
belangrijke mate op schattingen 
en veronderstellingen. 
Het gebruik van schattingsposten 
en de toelichting in de 
jaarrekening op de gehanteerde 
uitgangspunten en 
veronderstellingen vormen 
belangrijke aandachtspunten in 
onze controle.  
 
De toelichtingen op de 
voorzieningen en gehanteerde 
uitgangspunten zijn opgenomen 
op pagina 108 en 109 van de 

De onderbouwing van 
gehanteerde uitgangspunten en 
veronderstellingen, 
inclusief gehanteerde 
disconteringsvoet, 
de aansluiting van brongegevens 
en het vaststellen van de 
betrouwbaarheid van 
brongegevens vormde onderdeel 
van onze werkzaamheden, 
alsmede de consistentie van de 
gehanteerde uitgangspunten en 
veronderstellingen in vergelijking 
tot voorgaande verslagperioden. 

De onderbouwing van 
gehanteerde uitgangspunten en 
veronderstellingen, inclusief 
gehanteerde disconteringsvoet, de 
aansluiting van brongegevens en 
het vaststellen van de 
betrouwbaarheid van 
brongegevens vormde onderdeel 
van onze werkzaamheden, 
alsmede de consistentie van de 
gehanteerde uitgangspunten en 
veronderstellingen in vergelijking 
tot voorgaande verslagperioden. 
Wij hebben vastgesteld dat de 
toelichting aan de relevante 
verslaggevings-standaarden 
voldoet. 
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jaarrekening van Technische 
Universiteit Eindhoven. 
 
Het saldo van de bestede 
kosten en gedeclareerde 
termijnen bedraagt ultimo 
2018 € -70,9 miljoen 
(te vorderen op werk in opdracht 
van derden € 27 miljoen, 
vooruitgefactureerd € 97 miljoen 
en een voorziening van 
€ 0,9 miljoen), ofwel 15,2% van 
het balanstotaal ultimo 2018, 
en is opgenomen onder de 
vorderingen en de kortlopende 
schulden. 
Technische Universiteit Eindhoven 
is in belangrijke mate afhankelijk 
van opbrengsten uit hoofde van 
2e en 3e geldstroomactiviteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De waardering van de 
onderhanden projecten voor 
derden vindt plaats tegen de 
bestede kosten en andere kosten 
voor zover ze contractueel door 
de opdrachtgever worden 
vergoed. Gedeclareerde termijnen 
en voorzienbare verliezen op 
projecten worden op dit saldo in 
mindering gebracht. 
Toerekening van het resultaat 
vindt plaats naar rato van de 
voortgang (mate van 
gerealiseerde kosten) van een 
project. 
Gezien de omvang, 

Onze werkzaamheden zijn onder 
meer gericht op: 
• het beoordelen van de 

juistheid van de 
verantwoorde projectkosten 
aan de hand van 
onderliggende 
brondocumentatie, 
waaronder facturen, 
contracten en 
subsidievoorwaarden n en 
gehanteerde methoden voor 
kostenallocatie; 

• het toetsen van de voortgang 
van de projecten in 
combinatie met het 
verantwoorden van 
opbrengsten; 

• het beoordelen van de 
toereikendheid van de 
voorziening voor 
voorzienbare verliezen of 
specifiek onderkende 
projectrisico’s, 

• met daarbij aandacht voor de 
consistentie van de 
gehanteerde uitgangspunten.  

 
De juistheid van de 
uitgangspunten hebben wij onder 
meer getoetst door middel van 
backtesting. 

Op basis van de door ons 
uitgevoerde werkzaamheden 
concluderen wij dat de 
onderhanden projecten juist zijn 
gewaardeerd in overeenstemming 
met Regeling Jaarverslaggeving 
Onderwijs. 
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complexiteit en diversiteit van 
subsidieregelingen vormt de 
waardering van onderhanden 
projecten een belangrijk 
aandachtspunt in onze controle. 
 
De toelichtingen op de 
onderhanden projecten zijn 
opgenomen op pagina 105 en 111 
van de jaarrekening van 
Technische Universiteit 
Eindhoven. 

 
Benoeming 
Wij zijn door de raad van toezicht op 16 april 2016 benoemd als accountant van 
Technische Universiteit Eindhoven vanaf de controle van het boekjaar 2016 en zijn sinds dat boekjaar tot nu toe 
de externe accountant. 
 
Geen controlewerkzaamheden verricht ten aanzien van de anticumulatiebepaling van artikel 1.6a WNT en 
artikel 5 lid 1(j) Uitvoeringsregeling WNT 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij geen controlewerkzaamheden verricht op 
gegevens in de WNT-verantwoording, of het ontbreken daarvan, op grond van de anticumulatiebepaling van 
artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1 onderdeel j Uitvoeringsregeling WNT. 
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of geen sprake is van een normoverschrijding door een 
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 
andere WNT-plichtige instellingen alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 
 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat 
uit: 
• het bestuursverslag; 
• de overige gegevens; 
• de bijlagen. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.2. 

Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 is vereist. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de 
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, 
paragraaf 2.2.2. Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 en de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en 
de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de overige OCW wet- 
en regelgeving. 
 



 

147 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het 
rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, 
in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  
In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving 
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om haar 
activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het bestuur de 
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om 
Technische Universiteit Eindhoven te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou 
kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening.  
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de onderwijsinstelling. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is 
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. 
 
De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit:  
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als 

gevolg van fouten of fraude, van het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten alsmede de 
balansmutaties, die van materieel belang zijn het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing;  

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
onderwijsinstelling;  
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• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte 
financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en 
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om 
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de 
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet 
langer kan handhaven;  

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in 
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.  

 
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het 
toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de 
uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen.  
Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten.  
Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de 
volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was. 
 
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
Wij bepalen de kernpunten van onze controle van de jaarrekening op basis van alle zaken die wij met de raad van 
toezicht hebben besproken. Wij beschrijven deze kernpunten in onze controleverklaring, 
tenzij dit is verboden door wet- of regelgeving of in buitengewoon zeldzame omstandigheden wanneer het niet 
vermelden in het belang van het maatschappelijk verkeer is. 
 
 
Groningen, 9 april 2019 
 
 
Ernst & Young Accountants LLP 
 
 
w.g. D.E. Engwerda RA  
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Raad van Toezicht 
Dhr. ir. J.B.P. Coopmans, voorzitter 
Dhr. prof.dr.ir. J.T. Fokkema, lid 
Dhr. prof.dr. C.N. Teurlings, lid 
Dhr. mr. P.Th.F.M. Wennink, lid 
Mw. drs. M.I. Hamers, lid 
 

College van Bestuur 
Dhr. ir. J.H.J. Mengelers, voorzitter 
Dhr. prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens 
Dhr. mr. J.P. van Ham, vicevoorzitter 
 
Secretaris van de Universiteit 
Mw. dr. M.M.N. Ummelen 
 

Faculteitsbestuur Biomedische Technologie (BMT) 
Dhr. prof.dr. P.A.J. Hilbers, decaan 
Dhr. prof.dr.ir. L. Brunsveld, vice-decaan 
Dhr. prof.dr.ir. C.W.J. Oomens, vice-decaan 
Dhr. mr. J.M.R. Debey, directeur bedrijfsvoering 
Dhr. dr.ir. C.C. van Donkelaar, opleidingsdirecteur bachelor program en director of graduate program (adviseur) 
Mw. dr. D.W.J. van der Schaft, Hoofd ESA (adviseur) 
Mw. V. J.C.H. Koomen (student adviseur) 
 
Faculteitsbestuur Bouwkunde (B) 
Mw. Prof.ir. E.S.M. Nelissen, decaan 
Dhr. Prof.dr.ir. B. de Vries, vice-decaan 
Mw. Drs. S.Udo, directeur bedrijfsvoering 
Dhr. Ir. J. van der Meulen, opleidingsdirecteur bacheloropleiding (adviseur) 
Dhr. Prof.ir. H.H. Snijder, director of graduate program (adviseur) 
Dhr. J.H. van der Zwet, student (adviseur) 
 

Faculteitsbestuur Electrical Engineering (EE) 
Prof.dr.ir. A.B. B. Smolders, decaan 
Prof.ir. A.M.J. Koonen, vice-decaan 
Drs. J.C. van Wevelingen, directeur 
Ir. S. Hulshof, opleidingsdirecteur bachelor 
Dr.ir. H. de Waardt, opleidingsdirecteur Graduate School 
Dhr. G.W. Neerhof, studentadviseur 
 
Faculteitsbestuur Industrial Design (ID) 
Mw. prof.dr. L. Chen, decaan  
Dhr. drs.ing. J. Hermus, directeur bedrijfsvoering 
Dhr. prof.dr.ir. S.A.G. Wensveen, director bachelor and graduate program (adviseur) 
Dhr. prof.dr.ir. A.C. Brombacher, adviseur 
Dhr. prof.dr.ir. J.H. Eggen, adviseur  
Mw. S.Oor, student (adviseur)  
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Faculteitsbestuur Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS) 
Mw. prof.dr. I.E.J. Heynderickx, decaan 
Dhr. prof.dr.ir. G.J.J.A.N. van Houtum, vice-decaan School of Industrial Engineering 
Dhr. prof.dr. A.W.M. Meijers, vice-decaan School of Innovation Sciences 
Dhr. drs.ing. A.T.G. Hermus, directeur bedrijfsvoering 
Dhr. dr.ir. E. van der Geer-Rutten – Rijswijk, hoofd ESA-IE&IS 
Dhr. S.P.G. Creemers, Commissaris Onderwijs Studievereniging Industria 
Mw. M. Heldoorn, Commissaris Onderwijs Studievereniging Intermate 
 

Faculteitsbestuur Scheikundige Technology (ST) 
Dhr. prof.dr.ir. E.J.M. Hensen, decaan 
Mw. prof.dr.ir. D.C. Nijmeijer, vice-decaan 
Dhr. dr. L.N.I.H. Nelissen, directeur bedrijfsvoering 
Dhr. ir. P.F.A.M. Janssens, opleidingsdirecteur bacheloropleiding / director of graduate program (adviseur) 
Mw. R.A.M. Gevelingen, student (adviseur) 
 

Faculteitsbestuur Technische Natuurkunde (TN) 
Dhr. Prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen, decaan 
Mw. Drs. J.C. van Wevelingen, directeur bedrijfsvoering 
Dhr. Prof.dr.ir. E.J.E. Cottaar, vice-decaan (portefeuillehouder onderzoek) 
Dhr. Prof.dr.ir. H.J.M. Swagten, bachelor program director / graduate program director 
Dhr. J.S.B. van Himste, student (adviseur) 
 
Faculteitsbestuur Werktuigbouwkunde (W) 
Dhr. prof.dr. L.P.H. de Goey, decaan  
Dhr. prof.dr.ir. M.G.D. Geers, vice-decaan  
Mw. J.L.F.C.M. Snelders MSM, directeur bedrijfsvoering  
Dhr. dr.ir. C.C.M. Rindt, opleidingsdirecteur bacheloropleiding Werktuigbouwkunde, director of graduate pro-
grams Mechanical Engineering, Sustainable Energy Technology and Systems and Control (adviseur)  
Dhr. prof.dr.ir. H. Nijmeijer, director of graduate program Automotive Technology (adviseur)  
Dhr. V.F.B. Tanke, student (adviseur) 
 
Faculteitsbestuur Wiskunde en Informatica (W&I) 
Dhr. Prof.dr. J.J. Lukkien, decaan 
Dhr. Prof.dr. E.R. van den Heuvel, vice-decaan 
Dhr. Dr. R.C. van der Drift, directeur bedrijfsvoering 
Dhr. Dr. H.J.M. Sterk, opleidingsdirecteur bachelor Wiskunde 
Dhr. Dr. E.P. de Vink, opleidingsdirecteur bachelor Informatica 
Dhr. Dr. M.A. Westenberg, opleidingsdirecteur bachelor Data Science 
Dhr. Prof.dr. M.G.J. van den Brand, opleidingsdirecteur Graduate program Informatica 
Dhr. Dr. A. Di Bucchianico, opleidingsdirecteur Graduate program Wiskunde 
Mw. S.C. Jongerius, studentadviseur 
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Raad van Advies Biomedische Technologie 
Dhr. prof.dr. Tony Cass PhD   Imperial College, London 
Dhr. prof.dr. C.A.A.van Boeckel  Pivot Park & European Lead factory, Oss 
Dhr. dr. C. Schultz    EMBL Heidelberg 
Mw. prof. K.J. Grande-Allen PhD  Rice University Texas 
Dhr. prof. R.D. Kamm PhD   MIT Boston 
Dhr. prof.dr. R. Müller   ETH Zurich 
Mw. prof. J. Schnabel PhD   Oxford University 
Dhr. prof.dr. D. Frenkel   Cambridge University 
Mw. dr. A. Balguid    Philips Healthcare Best 
 

Raad van Advies Bouwkunde 
Dhr. ir. F.J. Wiedenhoff   ABT  
Dhr. ir. L.J.T. van der Els    Nieuw Sparrendaal  
Dhr. ir. L. van der Kemp    Van der Kemp Managment & Consultancy  
Dhr. ir. C.J.L. van Driel    Philips Group Innovation, Researches  
Mw. drs. N. Sijtsma    Rijksvastgoedbedrijf   
Dhr. ir. B. Dirrix     Architectenbureau Diederen Dirrix BV 
Dhr. ir. S. Mast     Smits van Burgst 
Dhr. ir. H. van den Heuvel   Solarge 
Dhr. prof.dr. P. Uyttenhove   Ghen University 
Dhr. dr.ir. J. Janssen    BrabantKennis 
Dhr. drs. B. Spiering   Rijkswaterstaat 
Dhr. prof.dr. G. Schmitt    ETH-Zürich (advisor) 
 

Raad van Advies Electrical Engineering 
Prof.dr.ir. J. De Boeck   Holst Centre / Imec 
Prof.dr.ir. P. Groeneveld   Cadence Design Systems Inc. San José 
Dr. G. van den Hoven   Genexis B.V. 
Dr.ir. W. Lemstra    Industry-Insights B.V. 
Prof.dr.ir. J. Vandewalle   Katholieke Universiteit Leuven 
Prof.dr.ir. F.E. van Vliet   Universiteit Twente 
Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. O. Such  Philips 
Dr. W. Leibbrandt    TNO 
 

Raad van Advies Industrial Design 
Dhr. prof.dr.ir. C.H. Dorst   University of Technology Sydney 
Dhr. prof. S.H.M. Kyffin   Northumbria University 
Dhr. prof.dr. W.A.S. Buxton   Microsoft Research 
Mw. dr. Y. Zeng    Philips Research Asia 
 

Raad van Advies Industrial Engineering & Innovation Sciences 
Dhr. C.-J. van Driel MSc   Voorzitter Scientific Council 

Management & Executive Coach, Catch the Tide 
Drh. prof.dr. A. Grunwald   Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute for  

Technology Assessment and Systems Analysis (ITAS) 
Dhr. prof. C.L. Tucci    École Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) 
Mw. prof.dr. C.M. Jonker    Technische Universiteit Delft (TUD) 
Dhr. prof.dr. A.A. Scheller-Wolf  Carnegie Mellon University, Tepper School of Business 
Dhr. ir. L.J.M. Kenter   Bestuursvoorzitter Thebe (voorzitter Societal Council) 

3 Samenstelling facultaire adviesraden 
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Dhr. drs. P. Agterberg    Directeur Strategie Alliander 
Dhr. ir. H. Bol    Director Supply Chain Management ASML  
Mw. drs. A.P.C.A. O’Connor    Rector aan het Zwijsen College Veghel 
Dhr. ir. B. Garlich    CEO GPXS Services 
Dhr. dr.ir. A. van Lammeren   Onderdirecteur Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 
Dhr. ir. E. van Schagen   CEO Simac Techniek N.V. 
 

Raad van Advies Scheikundige Technologie 
Dhr. H. van Houten    Philips Research Eindhoven 
Dhr. dr.ir. A.J. Krijgsman   Unilever R&D Vlaardingen 
Dhr. dr.ir. M.M.G. Senden   Shell Research and Technology Centre Amsterdam 
Dhr. dr.ir. K. van der Wiele   Albemarle Catalyst Company BV Amersfoort 
 

Raad van Advies Technische Natuurkunde 
Dhr. dr. I.J.M.M. Raaijmakers   ASM International NV 
Mw. dr.ir. M.G.M. de Kroon   TNO Buildings Infrastructure and Maritime 
Dhr. prof.dr.ir. J.J.W. Lagendijk  University Medical Centrer Utrecht 
Dhr. dr.ir. G.M. Janssen   Philips Group Innovation, Philips Research 
Dhr. dr. W.H.H.M. Walk   Royal Dutch Shell Plc 
Dhr. prof.dr. V.E. Banine   ASML 
Dhr. dr.ir. S.H. Brongersma   Holst Centre / IMEC Nederland 
 

Raad van Advies Werktuigbouwkunde 
Dhr. ir. M.J.H. Bulters,  DSM 
Mw. prof. A. Dowling  University of Cambridge 
Dhr. prof. N.A.  Fleck University of Cambridge 
Dhr. dr.ir. J. Franse ASML 
Dhr. ir. J.H.M. Lombaers Holstcentre/TNO 
Dhr. dr. W. Walk Shell 
 

Raad van Advies Wiskunde en Informatica 
Dhr. Prof.dr. J.C.M. Baeten                           CWI 
Dhr. Ir. P.C. ‘t Hoen                                         Independent Consultant 
Dhr. Ir. R. Honig                                             Shell 
Dhr. Dr. E. van der Linden                            ProcessGold 
Dhr. Prof.dr. M.R.H. Mandjes                      University of Amsterdam 
Dhr. B. Nieme                                                   Adversitement 
Dhr. Dr. T. van Dijk                                          Oce Technologies BV 
Dhr. Dr. T.J.H. Smit                                          Royal Dutch Shell Plc 
Dhr. Prof.dr. F.W. Vaandrager                      Radboud University 
Dhr. A.P.W. Vissers                                         ICT Fontys 
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Voorzitter 
Mw. ir. T. Klaver 
 

Personeel 
Dhr. dr. C.J. Bloo 
Dhr. ir. P.J.E.M. Coenen 
Dhr. prof.dr. A.A. Darhuber 
Mw. D. Heijnerman - Douma 
Dhr. ir. M.D. Klabbers 
Mw. E. Konijnenberg 
Dhr. ir. A. Ligthart 
Mw. J.E. Smit BTr 
Dhr. ir. H.T.G. Weffers PDEng 
 

Studenten 
Dhr. H.Q.L. Bezombes 
Dhr. L.J.D. Godtschalk BSc 
Dhr. E.A.P. van Heijst BSc 
Mw. T.G. Ypma BSc 
Mw. V. Duraisamy 
Dhr. J.A.J.P. van Kerkvoorde BSc 
Dhr. J.P. Zoetbrood BSc 
Mw. P.E. Offeringa BSc 
Dhr. M.A. Bolsenbroek 
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Aantal Bachelorstudenten (excl. schakelstudenten) per opleiding en geslacht 

 
Instroom studenten 

per 01-10-2018 
Ingeschreven studenten 

per 01-10-2018 

 Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 

Automotive 78 3 81 236 7 243 

Biomedische Technologie 53 51 104 205 205 410 

Bouwkunde 161 118 279 367 287 654 

Computer Science 163 24 187 364 55 419 

Electrical Engineering 131 14 145 498 61 559 

Industrial Design 73 57 130 285 284 569 

Medische Wetenschappen en Technologie 13 38 51 96 171 267 

Psychology and Technology 50 71 121 191 186 377 

Scheikundige Technologie 79 30 109 251 91 342 

Software Science    273 30 303 

Sustainable Innovation 39 20 59 127 45 172 

Technische Bedrijfskunde 124 42 166 620 194 814 

Technische Natuurkunde 139 27 166 547 83 630 

Technische Wiskunde 61 26 87 205 89 294 

Web Science    34 12 46 

Werktuigbouwkunde 233 30 263 859 87 946 

Data Science 45 20 65 104 30 134 

Totaal Bachelorstudenten 1442 571 2013 5262 1917 7179 
 
Aantal Pre-Masterstudenten per opleiding en geslacht 

 
Instroom studenten 

per 01-10-2018 
Ingeschreven studenten 

per 01-10-2018 

 Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 

Pre-master program Applied Physics 8 1 9 9 1 10 

Pre-master program Architecture Building and 
Planning 48 15 63 53 16 69 

Pre-master program Automotive Technology 11  11 15 1 16 

Pre-master program Biomedical Engineering 1 3 4 1 3 4 

Pre-master program Computer Science and 
Engineering 3 1 4 6 1 7 

Pre-master program Construction 
Management and Engineering 14 2 16 16 2 18 

Pre-master program Data Science in 
Engineering 2  2 4 2 6 

Pre-master program Electrical Engineering 14 4 18 22 5 27 

Pre-master program Embedded Systems 13  13 15  15 

Pre-master program Human-Technology 
Interaction 5 3 8 7 6 13 

Pre-master program Industrial and Applied 
Mathematics       

Pre-master program Industrial Design 9 6 16 11 6 17 

5 Kengetallen per opleidingen 
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Instroom studenten 

per 01-10-2018 
Ingeschreven studenten 

per 01-10-2018 

Pre-master program Information Security 
Technology 1  1 1  1 

Pre-master program Innovation Management 31 8 39 37 9 46 

Pre-master program Innovation Sciences 4  4 5  5 

Pre-master program MCE Chemical and 
Process Technology 13 2 15 17 2 19 

Pre-master program MCE Molecular 
Syst.&Materials Chemistry 5 5 10 8 5 13 

Pre-master program Mechanical Engineering 35 6 41 45 6 51 

Pre-master program Operations Management 
and Logistics 29 12 41 33 14 47 

Pre-master program Sustainable Energy 
Technology 4 1 5 5 1 6 

Pre-master program Systems and Control 15  15 17  17 

Pre-master SEC Chemistry Teacher 1 1 2 1 1 2 

Pre-master SEC Mathematics Teacher       

Totaal Pre-Master 266 70 336 328 81 409 
 
Aantal Masterstudenten per opleiding en geslacht 

 
Instroom studenten 

01-09-2017 – 31-08-2018 
Ingeschreven studenten 

per 01-10-2018 

 Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 

Applied Physics 76 7 83 195 26 221 

Architecture, Building and Planning 102 65 167 374 195 569 

Automotive Technology 38  38 134 7 141 

Biomedical Engineering 45 47 92 130 117 247 

Business Information Systems 21 5 26 42 9 51 

Chemical Engineering 62 33 95 173 69 242 

Computer Science and Engineering 84 17 101 188 29 217 

Construction Management and Engineering 20 12 32 69 23 92 

Data Science and Entrepreneurship 22 3 25 48 9 57 

Data Science in Engineering (CSE) 6 6 12 62 32 94 

Data Science in Engineering (AIM) 1  1 5  5 

Electrical Engineering and Information Technology 83 20 103 216 35 251 

Embedded Systems 75 11 86 146 32 178 

Human-Technology Interaction 28 27 55 58 65 123 

Industrial and Applied Mathematics 28 6 34 75 24 99 

Industrial Design 37 35 72 86 85 171 

Information Security Technology 13  13 27 2 29 

Innovation Management 59 13 72 151 45 196 

Innovation Sciences 16 5 21 49 27 76 

Manufacturing Systems in Mechanical 
Engineering 16 2 18 38 5 43 

Manufacturing Systems in Industrial Engineering 14 1 15 48 3 51 

Mechanical Engineering 136 13 149 413 32 445 



 

158 

 
Instroom studenten 

01-09-2017 – 31-08-2018 
Ingeschreven studenten 

per 01-10-2018 

Medical Engineering 9 23 32 39 69 108 

Operations Management and Logistics 92 38 130 261 98 359 

Science and Technology of Nuclear Fusion 12  12 35 2 37 

Science Education and Communication 14 8 22 44 21 65 

Sustainable Energy Technology 33 11 44 86 18 104 

Systems and Control 37 1 38 114 12 126 

Totaal Masterstudenten 1179 409 1588 3306 1091 4397 

       
Aantal Bachelordiploma’s (1 september 2017 – 31 augustus 2018) per opleiding 
Bacheloropleiding Major Aantal diploma’s 
Biomedische Technologie Biomedische Technologie 88 
 Medische Wetenschappen en Technologie 67 
Bouwkunde Bouwkunde 100 
Electrical Engineering Automotive 25 
 Electrical Engineering 64 
Industrial Design Industrial Design 129 
Scheikundige Technologie Scheikundige Technologie 64 
Technische Bedrijfskunde Technische Bedrijfskunde 168 
Technische Informatica Software Science  94 
 Web Science 16 
Technische Innovatiewetenschappen Technische Innovatiewetenschappen  
 Psychology & Technology 64 
 Sustainable Innovation 34 
Technische Natuurkunde Technische Natuurkunde 104 
Technische Wiskunde Technische Wiskunde 45 
Werktuigbouwkunde Werktuigbouwkunde 178 
Totaal bachelordiploma’s  1240 
 
Aantal Masterdiploma’s39 (1 september 2017 – 31 augustus 2018) per opleiding 
Graduate Program Masteropleidingen Aantal diploma’s 
Applied Physics Applied Physics 46 
 Science and Technology of Nuclear Fusion 15 
Automotive Systems Automotive Technology 48 
Built Environment Architecture, Building and Planning 203 
 Construction Management and Engineering 38 
Chemical Engineering and Chemistry Chemical Engineering 80 
Computer Science Business Information Systems 25 
 Computer Science and Engineering 66 
 Embedded Systems 55 
Electrical Engineering Electrical Engineering 86 
Industrial and Applied Mathematics Industrial and Applied Mathematics 36 
Industrial Design Industrial Design 59 

                                                                        
 
 
39 Naast de masteropleidingen biedt de TU/e ook speciale masterprogramma’s aan. Deze zijn georganiseerd als 
afstudeerrichting. 
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Graduate Program Masteropleidingen Aantal diploma’s 
Industrial Engineering Data Science and Entrepreneurship 10 
 Innovation Management 56 
 Operations Management & Logistics 112 
Innovation Sciences Human-Technology Interaction 42 
 Innovation Sciences 13 
Life Sciences and Engineering Biomedical Engineering 56 
 Medical Engineering 12 
Mechanical Engineering Systems and Control 32 
 Manufacturing systems engineering in 

Mechanical Engineering 
5 

 Mechanical Engineering 143 
Science Education and Communication Science Education and Communication 31 
Sustainable Energy Technology Sustainable Energy Technology 49 
Totaal masterdiploma’s  1318 
 
Aantal PDEng certificaten40 (in 2018) per opleiding 
Graduate Program PDEng opleidingen Aantal certificaten 
Applied Physics Design and Technology of Instrumentation 11 
 Clinical Informatics 11 
Built Environment Smart Energy Buildings and Cities 2 
Automotive Systems Automotive Systems Design 14 
Chemical Engineering and Chemistry Process and Product Design 27 
Computer Science Software Technology 17 
 Data Science 8 
Electrical Engineering Design of Electrical Engineering Systems 7 
Industrial Design User-System Interaction 18 
Industrial Engineering Industrial Engineering 10 
Life Sciences and Engineering Qualified Medical Engineer 4 
Totaal PDEng certificaten  129 
 
Aantal PhD theses (in 2018) per faculteit 
Faculteit  Aantal theses 
Technische Natuurkunde  38 
Bouwkunde  20 
Scheikundige Technologie  36 
Wiskunde en Informatica  33 
Electrical Engineering  49 
Industrial Design  15 
Industrial Engineering& Innovation Sciences  19 
Biomedische Technologie  23 
Werktuigbouwkunde  30 
Eindhoven School of Education  1 
Totaal PhD theses  264 
  
                                                                        
 
 
40 Binnen de ontwerpersopleiding Design of Electrical Engineering Systems worden de tracks Information and Communication 
Technology en Healthcare Systems Design aangeboden. 
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Hoogleraren                                                Begindatum   Vakgebied 
Dhr. prof.dr. F.C.R. Spieksma 1-1-2018 Combinatorial Optimizaton 
Mw. prof.dr.ir. I.M.M.J. Reymen 1-1-2018 Design of Innovation Ecosystems 
Dhr. prof.dr. G.H.L.A. Brocks 1-1-2018 Computational Materials Science for Energy Research 
Mw. prof.dr.ir. I.K. Voets 1-2-2018 Self-organizing Soft Matter 
Dhr. prof.dr. F. Gallucci 1-2-2018 Inorganic Membranes and Membrane Reactions 
Dhr. prof.dr.ir. G.J. van Rooij 1-3-2018 Sustainable Plasma Chemistry 
Dhr. prof.dr.ir. M. Mischi 1-3-2018 Model-based quantitative analysis of biomedical signals 
Dhr. prof.dr.ir. P.C.J.M. van der Wielen 1-3-2018 Reliability Grid Components 
Dhr. prof.dr.ir. J.M.V.A. Koelman 1-3-2018 Computational Energy Research 
Dhr. prof.dr. W.J.M. Mulder 26-4-2018 Precision Medicine 
Dhr. prof.dr. W.T. Zwart 1-6-2018 Functional Genomics in Oncology 
Mw. prof.dr. H.M.E. Reinders 1-8-2018 Design of Sustainable Energy Systems 
Mw. prof.dr. S. Rasouli 1-8-2018 Urban Planning and Transportation 
Dhr. prof.dr.ir. B.F. van Dongen 1-8-2018 Process Analytics 
Dhr. prof.dr.ir. P.P.A.M. van der Schoot 1-8-2018 Atomic scale processing for next generation energy tech-

nologies 
Mw. prof.dr. A.M.L. Kappers 1-10-2018 Fundamental and Applied Haptics 
Dhr. prof.dr. J. de Boer 1-10-2018 Biointerface Science in Regenerative Medicine 
Dhr. prof.dr. P.J.H. Daas 1-11-2018 Big Data in Official Statistics 
Dhr. prof.dr. J.K. Kok 1-12-2018 Electrical Energy Systems 
Dhr. prof.dr. J.D.H.M. Vermunt 1-12-2018 Teacher professionalization and innovation in particular 

with regards to the STEM domain 

Dhr. prof.dr. P.A. Boon 1-1-2019 Neuromodulation 
Dhr. prof.dr. A.P. Zwart 1-2-2019 Stochastics Operations Research 
 
 
Universitair hoofddocenten                        Begindatum      Vakgebied 
Dhr. dr. L.J.A.M. Albertazzi 1-1-2018 Biophysics and Molecular Engineering 
Dhr. dr. P.J.A. Nickel 1-1-2018 Trust and the Ethics and Epistmology of Technology 
Dhr. dr.ir. T.A.E. Oomen 1-2-2018 Advanced Motion Control 
Mw. dr. K.S. Podoynitsyna 1-3-2018 Data-Driven Entrepreneurship 
Dhr. dr.ir. R. Toth 1-3-2018 Identification and Control of Complex Dynamical Systems 
Mw. dr.ir. V. Kouznetsova  1-4-2018 Multiscale Solid Mechanics 
Dhr. dr.ir. J. Ploeg 1-4-2018 Control of cooperative and autonomous vehicles 
Mw. dr.ir. I.T.P. Vanderfeesten 1-5-2018 Human Aspects of Business Information Systems Engineer-

ing 
Dhr. dr. A.E. Alvarado 1-6-2018 Bandwidth-limited Digital Communications 
Dhr. dr.ir. T. Hofman 1-8-2018 Energy Systems Design 
Dhr. dr. O. Türetken  1-8-2018 Business Model Engineering 
Dhr. dr.ir. H.P. Huinink  1-10-2018 Physics of porous materials for energy storage 
Dhr. dr.ir. B.J. van der Linden 1-11-2018 Computational Industrial Mathematics 
Dhr. dr.ir. M. Bruns 1-11-2018 Interdisciplinary Design for Interactive Materiality 
Dhr. B. Skoric 1-11-2018 Security 
Dhr. dr.ir. R.M. Dijkman 1-11-2018 Business Process Engineering 
 
  

6 Benoemingen hoogleraren en universitair 
hoofddocenten 
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In 2015 is de basisbeurs afgeschaft en daarvoor in de plaats is het studievoorschot ingevoerd, waarmee op 
termijn middelen zouden vrijkomen. Bij de invoering van het studievoorschot is afgesproken dat een groot deel 
van deze vrijkomende middelen geïnvesteerd worden in het hoger onderwijs. De bedoeling is dat het geld ingezet 
wordt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren waardoor studenten ook in de toekomst kunnen 
profiteren van opleidingen van hoge kwaliteit. Overeengekomen is om per instelling, in samenspraak met 
studenten en docenten, een adequate invulling te geven aan deze kwaliteitsafspraken. De centrale 
medezeggenschap van een instelling (op de TU/e dus de Universiteitsraad) heeft instemmingsrecht op de 
kwaliteitsafspraken. Ook heeft de centrale medezeggenschap het recht om in een bijlage bij het jaarverslag apart 
te rapporteren over (de totstandkoming van) de kwaliteitsafspraken. 
 
Bij de totstandkoming van de kwaliteitsafspraken op de TU/e was de Universiteitsraad reeds in de opstartfase 
betrokken. Via de Universiteitsraad hebben de faculteitsraden hun opmerkingen en suggesties kunnen 
aanleveren, die vervolgens ook werden opgenomen in de plannen. In het gehele proces was een belangrijk 
aandachtspunt voor de Universiteitsraad dat de kwaliteitsafspraken te allen tijde een (extra) verbetering van het 
onderwijs faciliteren en niet gebruikt worden voor het compenseren van een eventuele daling in kwaliteit ten 
gevolge van de zich tegelijkertijd manifesterende exponentiële groei van de studentenaantallen. Een deel van de 
kwaliteitsafspraken had nl. betrekking op het streamen van colleges. De Universiteitsraad vindt het belangrijk dat 
dergelijke onderwijsinnovaties, bekostigd uit de gelden van de kwaliteitsafspraken, uitsluitend ingezet worden 
voor de verbetering van de onderwijskwaliteit en niet om de groei van de studentenaantallen op te vangen. 
 
Naar de mening van de Universiteitsraad is het proces van opstellen van de kwaliteitsafspraken correct en in 
goede samenwerking verlopen. Wel heeft de Universiteitsraad, alvorens het uiteindelijke oordeel te geven over 
de plannen, gewacht tot het advies van de Joint Program Committee (Gemeenschappelijke Opleidingscommissie) 
van de TU/e beschikbaar was. Nadat dit – positieve – advies was ontvangen, heeft de Universiteitsraad ingestemd 
met de kwaliteitsafspraken. 
 
Indien het proces rondom de kwaliteitsafspraken in de toekomst op dezelfde wijze wordt gecontinueerd, heeft de 
Universiteitsraad er alle vertrouwen in dat de besteding van de studievoorschotmiddelen ten goede zal komen 
aan de kwaliteit van het onderwijs aan de TU/e. 
  

7 Rapportage van Universiteitsraad over 
kwaliteitsafspraken 
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Colofon 
 
Correspondentieadres 
Technische Universiteit Eindhoven 
t.a.v. het College van Bestuur 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
Telefoon (040) 247 91 11 
jaarverslag@tue.nl 
 
Eindredactie 
Stafbureau College van Bestuur 
Dienst Financiële en Economische Zaken 
 
Fotografie 
Bart van Overbeeke 
• MomenTUm: een feestelijk evenement waarin academische plechtigheden zijn gebundeld en de 

afstudeerders zijn geëerd. (voorpagina) 
• RoBoSculpt, de operatierobot van Jordan Bos (Mechanical Engineering), met een ‘fantoom’ van een stuk van 

de schedelbasis. (Bestuursverslag) 
• Monopole antenna-on-chip by Qiang Liu (Electromagnetics group),  co-design with low-nois amplifier by Zhe 

Chen (Mixed-dignal Microelectronics group) (Jaarrekening) 
• Hydrophobic Deep Eutectic Solvent: een oplosmiddel gevormd door twee poeders, Dannie van Osch (Physical 

Chemistry). (Bijlagen) 
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