
Where innovation starts

Jaarverslag 
2014



1 
 

 
 

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 2014. 
Het verslag is onderdeel van de besturingscyclus van de universiteit. 
 
Het Strategisch Plan TU/e 2020, het Instellingsplan 2013-2016, de Bestuurlijke Agenda 2014 en de 
Begroting 2014 vormden de leidraad voor het beleid in 2014. Daarnaast wist de TU/e zich gebonden aan 
de prestatieafspraak die zij met de Staatssecretaris van OCW maakte. 
 
In maart is de heer ir. J.H.J. Mengelers gestart als voorzitter van het College van Bestuur.  
 
In dit jaarverslag 2014 wordt over de bereikte resultaten van de Technische Universiteit Eindhoven in 
enig detail gerapporteerd. De opzet van dit verslag is afgestemd op de ‘Richtlijn Jaarverslag Onderwijs’ 
van de rijksoverheid. 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. C.J. van Duijn, rector magnificus 
Mr. J.P. van Ham, vicevoorzitter 
 
Eindhoven, april 2015 
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Samenstelling en vergaderingen 
De Raad van Toezicht bestond eind 2014 uit: 
• dhr. ir. J.B.P. Coopmans (voorzitter); 
• mw. mr.drs. A.W.H. Bertram; 
• dhr. prof.dr.ir. J.T. Fokkema; 
• dhr. drs. M.J.C. de Jong MBA; 
• dhr. prof.dr. C.N. Teulings. 
 
Prof. Fokkema volgde per 1 november 2014 prof.dr. W.H. Gispen als lid van de raad op. Prof. Gispen 
was van 1 november 2006 tot 1 november 2014 lid van de Raad van Toezicht en leverde een 
belangrijke bijdrage aan de onderwijsvernieuwing aan de universiteit. Bij zijn afscheid ontving hij als 
dank voor zijn inzet de erepenning van de universiteit.  
Informatie over de benoemingstermijnen van de leden van de raad en de in de raad te representeren 
expertise-profielen is te vinden op de website van de universiteit (www.tue.nl).  
 
De raad kwam in 2014 vier keer in vergadering bijeen met het College van Bestuur en kwam 
voorafgaand aan deze bijeenkomsten tevens bijeen in besloten kring. Daarnaast was er een aantal 
keren telefonisch overleg over de wijzigingen in Raad van Toezicht en College van Bestuur. Naast deze 
reguliere vergaderingen had de Raad van Toezicht een rol in de volgende gremia en activiteiten: 
• De opvolging van de Rector Magnificus heeft plaatsgevonden op basis van een zorgvuldig 

voorbereide procedure. Door de raad is, in overleg met het College van Bestuur, een profielschets 
opgesteld en een benoemingscommissie geformeerd onder voorzitterschap van prof. Fokkema. 

• De raad overlegde in aanwezigheid van het CvB met de Universiteitsraad. Daarnaast vond tweemaal 
overleg plaats tussen mevrouw Bertram en de vertrouwenscommissie van de Universiteitsraad. 
Gesproken werd onder andere over de toegenomen werkdruk, de onderwijsveranderingen, de visie 
op de toekomstige governance en de begroting 2015. 

• De voorzitter van de raad nam deel aan de vergaderingen van het overleg van voorzitters van Raden 
van Toezicht van de Nederlandse universiteiten. 

• Leden van de Raad van Toezicht waren aanwezig bij belangrijke bijeenkomsten zoals de opening 
van het Academisch Jaar en de diesviering. 

 

Benoeming 
In december 2013 heeft de Raad van Toezicht de heer ir. J.H.J. (Jan) Mengelers benoemd tot voorzitter 
van het College van Bestuur. Per 1 maart 2014 is de heer Mengelers gestart met zijn werkzaamheden. 
In oktober benoemde de Raad van Toezicht prof.dr.ir. F.P.T. (Frank) Baaijens met ingang van 1 mei 
2015 tot Rector Magnificus. Professor Baaijens, voormalig decaan Biomedische Technologie van de 
TU/e, volgt in deze functie prof.dr. C.J. (Hans) van Duijn op die op 30 april 2015 tijdens de diesviering 
afscheid zal nemen als Rector Magnificus. De Raad van Toezicht heeft grote waardering voor de inzet 
van professor Van Duijn voor de universiteit gedurende de afgelopen 10 jaren. Onder zijn leiding zijn er 
belangrijke veranderingen doorgevoerd waaronder het verbeteren van de balans tussen onderwijs en 
onderzoek en de start van Bachelor College. De raad is hem daarvoor veel dank verschuldigd.  
 

Beslissingen 
De raad gaf in 2014 zijn goedkeuring aan: 
• de Jaarrekening en het Jaarverslag 2013; 
• de Begroting 2015; 
• de volgende wijzigingen in het Bestuurs- en beheersreglement: 

- de naamswijziging van de ontwerpersopleiding ‘Logistics Management Systems’ van de 
faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences in ‘Industrial Engineering’; 

- tekstwijzigingen betreffende artikelen inzake de TU/e Graduate School; 
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- het vervallen van het artikel inzake het Stan Ackermans Instituut, Centrum voor Technologisch 
Ontwerpen; 

- het beëindigen van de masteropleiding Building Services van de faculteit Bouwkunde. slag 
Raad van Toezicht 

Aandachtspunten 
Onderwijs 
De Raad van Toezicht liet zich informeren over het masteronderwijs dat samen met de PDEng en PhD 
opleidingen zal opgaan in een Graduate School. In 2014 is hard gewerkt aan de vernieuwing van het 
masteronderwijsaanbod. Ook worden studenten in de nieuwe masters gestimuleerd om een periode 
naar het buitenland te gaan en om hun professionele vaardigheden te ontwikkelen. De raad steunde fit 
voorstel, met als kanttekening dat initiatieven moesten worden genomen om financiële en andere 
hindernissen voor studenten weg te nemen. 
Het College van Bestuur heeft de raad in het voorjaar op basis van de vooraanmeldingen geïnformeerd 
over de verwachte explosieve groei van eerstejaarsstudenten. Om de kwaliteit van het onderwijs te 
borgen en eventuele capaciteitsproblemen op te lossen heeft het college een taskforce ingesteld die 
gekozen heeft voor verschillende operationele maatregelen zoals het instellen van avondcolleges, een 
doorlussysteem voor colleges en trainingen voor docenten. Daarnaast zijn extra docenten aangesteld. In 
september bleek de groei van het aantal eerstejaarsstudenten 12%. 
Het College van Bestuur heeft de raad geïnformeerd over de kwaliteitszorg onderwijs. De 
instellingstoets is in 2014 succesvol afgerond. De visitatiecommissie heeft eind 2013 enkele 
aanbevelingen gedaan met betrekking tot examencommissies en toetsbeleid. Ook werd aandacht 
gevraagd voor de organisatiestructuur van de universiteit en de positie van de deans. 
Onderwijsvernieuwing, de gerealiseerde groei en de kwaliteitszorg van het onderwijs zijn thema’s 
waaraan de Raad van Toezicht een hoge prioriteit toekent. De raad heeft hierover dan ook veelvuldig 
met het college gesproken. De raad heeft het College van Bestuur hierop getoetst en 
gecomplimenteerd.  
 
De raad werd geïnformeerd over de start van de eerste MOOC van de groep van prof.dr.ir. Bert Blocken 
‘Sports and Building Aerodynamics’, die zeer succesvol verlopen is met meer dan 13.000 volgers. 
Verder werden door het college de plannen voor de oprichting van een Graduate School Data Science 
in Den Bosch toegelicht. In deze Graduate School worden gezamenlijke masteropleidingen met de 
Universiteit van Tilburg op het gebied van Data Science, Entrepreneurship en Governance 
ondergebracht. 
 
Onderzoek en valorisatie 
Prof.dr.ir. Maarten Steinbuch presenteerde de stand van zaken met betrekking tot het High Tech 
Systems Center. Het multidisciplinaire instituut moet leiden tot 2 nieuwe leerstoelen, 35 nieuwe UD 
plaatsen en 200 promotieplaatsen. HTSC participeert in het Impulsprogramma en streeft naar funding 
van met name de industrie. 
Het college informeerde de Raad van Toezicht over de plannen voor de start van het instituut Chemelot 
InSciTe en de daarbij behorende investering.  
De raad nam in 2014 met instemming kennis van het succesvolle resultaat van tranche 1 en het 
openstellen van tranche 2 van het in 2013 geïnitieerde Impulsprogramma dat tot doel heeft samen met 
het bedrijfsleven 270 promotieplaatsen te creëren en zo een forse terugval in het promotieonderzoek als 
gevolg van het wegvallen van de zogeheten FES-gelden te voorkomen. Het College van Bestuur 
financiert uit centrale middelen de helft van de te creëren promotieplaatsen op voorwaarde dat de 
andere helft door derden wordt gefinancierd. De financiering hiervoor komt uit het budget voor het 
realiseren van het strategisch beleid van de universiteit en gedeeltelijk uit de vermogensreserves. 
 
Campus 2020 
De Raad van Toezicht heeft ingestemd met het voorstel van het college ten aanzien van project 3 uit het 
Strategisch Plan TU/e 2020. Het betrof de sloop- en asbestsanering, keuze voor Total Engineering, 
uithuizing van de huidige bewoners Hoofdgebouw en goedkeuring van het investeringsbudget voor 
renovatie. De raad heeft het college gevraagd de mogelijke groei van het aantal studenten mee te 
nemen in de opdracht voor een plan Campus 2030. Het college heeft de Raad van Toezicht 
geïnformeerd over de herontwikkeling van gebouw Potentiaal door een externe partij voor huisvesting  
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van studenten, promovendi, gastdocenten en cultuurverenigingen. Naast deze 300 wooneenheden zal 
in 2015 een Vestide huisvestingstoren op de Campus worden gerealiseerd. 
Verder heeft het College van Bestuur het besluit om in 2015 over te gaan tot betaald parkeren voor 
medewerkers en studenten aan de raad toegelicht. 
 
Personeelsbeleid 
De raad werd uitgebreid geïnformeerd over de oplopende werkdruk bij zowel het OBP als het WP, die 
vooral veroorzaakt wordt door de invoering van het Bachelor College en de toegenomen instroom van  
studenten. Bij onderzoekers is de druk toegenomen doordat het verkrijgen van externe funding steeds 
belangrijker is geworden. Het college deelt de zorg van de raad en beraadt zich op te nemen 
maatregelen. 
 
Integriteit 
De raad nam in 2014 kennis van het Jaarverslag 2013 van de Commissie Integriteit. Tevens heeft de 
Raad van Toezicht de TU/e Gedragscode Wetenschapsbeoefening onderschreven en verklaard 
wetenschappelijke integriteit te zullen bevorderen en actief toe te zien op de naleving van de TU/e 
Gedragscode.  
 
Bestuurlijke Agenda 
De Raad van Toezicht liet zich via een halfjaarrapportage informeren over de vorderingen van de 
realisatie van de Bestuurlijke Agenda 2014. Daarbij werd met name stilgestaan bij de studentengroei, de 
dynamisering van de 1e geldstroom, internationalisering en valorisatie.  
Door het college werd een nieuwe opzet van de Bestuurlijke Agenda gepresenteerd.  
 
Financiën 
Aan de hand van kwartaalrapportages, die in een nieuw format werden gepresenteerd, volgde de Raad 
van Toezicht in 2014 de voortgang in de financiële exploitatie van de universiteit. Daarnaast werden 
rapporten van de accountant met het College van Bestuur en de accountant besproken. Het college 
presenteerde aan de raad het meerjarenscenario voor strategische onderzoeksfinanciering en het 
onderzoeks- en innovatieportfolio. Een belangrijk item uit de investeringsstrategie was de 
prestatiegebonden financiering en het feit dat een gedeelte van de financiering van strategische 
initiatieven mogelijk werd gemaakt door een klein negatief exploitatieresultaat. De raad was verheugd 
over het door het college ingezette beleid en ziet gerichte strategische investeringen in de komende 
jaren graag verder toenemen.  
 
Overig 
De Raad nam met belangstelling kennis van de plannen van het college met betrekking tot het 
verbeteren van de informatievoorziening. In 2014 werd een TU/e informatiestrategie en governance 
opgesteld met als doel de efficiency en de service aan studenten en medewerkers te verbeteren. De 
Raad van Toezicht onderkende het belang van deze ontwikkelingen op het gebied van ICT in het 
onderwijs en de bedrijfsvoering en gaf aan in de toekomst graag nader te worden geïnformeerd. 
De Raad van Toezicht wil in 2015 graag met het college van gedachten wisselen over een aantal 
strategische onderwerpen zoals ontwikkelingen in (inter)nationale context, strategie TU/e en de 
gevolgen voor governance en opties voor meerjareninvesteringen.  
 

Audit Committee 
Het Audit Committee uit de Raad van Toezicht kwam in 2014 drie keer in vergadering bijeen ter 
bespreking van financiële en bedrijfsvoeringaangelegenheden. Bijzondere aandachtspunten dit jaar 
waren: 
• het administreren van de financiering van strategische initiatieven door middel van het inzetten van 

een bestemmingsreserve; 
• het beleid omtrent deelnemingen en in het bijzonder het beheer van de organisatie en bevordering 

van ondernemerschap; 
• de aangebrachte verbetering in het offerteregister waardoor projecten ook in aanvraag kunnen 

worden geregistreerd;  
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• een interne auditing op niet-financiële prestatie indicatoren om na te gaan of het systeem 
fraudebestendig was; 

• project 3, waarbij een externe partij was gevraagd voor een aanvullende analyse met mogelijke 
alternatieven op het gehele plan Campus 2020 (naast een financiële second opinion); 

• de sterke overschrijding van de centrale middelen door de extra investering in docenten in verband 
met de onderwijsgroei; 

• het negatieve resultaat bij de faculteiten Werktuigbouwkunde en Industrial Design; 
• de grote matchingsdruk bij de universiteit. 
 
Daarnaast kwamen de gebruikelijke (jaarlijks terugkerende) onderwerpen aan de orde, te weten: 
• de jaarrekening 2013 en het accountantsrapport daarbij; 
• de kwartaalcijfers 2014; 
• de financiële prognose voor het financiële eindresultaat over 2014; 
• de begroting 2015; 
• het financieringsstatuut 2014 
De verslagen en adviezen van het Audit Committee kwamen aan de orde in de vergaderingen van de 
voltallige Raad van Toezicht. 
 

Code goed bestuur 
De TU/e houdt zich aan de regels uit de ‘Code goed bestuur’ van de Vereniging van Nederlandse 
Universiteiten (VSNU) en aan de wettelijke regels voor het universiteitsbestuur. De Raad van Toezicht 
van de TU/e en de leden van de raad 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.  
De hoofdlijnen van de bestuursstructuur van de TU/e zijn vastgelegd in een openbaar Bestuurs- en 
Beheersreglement, dat voortdurend actueel wordt gehouden en gepubliceerd wordt op de website van 
de universiteit. Sinds 2012 kent de TU/e ook een Reglement Raad van Toezicht en een Reglement 
College van Bestuur, waarnaar in het Bestuurs- en beheersreglement wordt verwezen.  
De Raad van Toezicht heeft de nevenwerkzaamheden van de leden van het College van Bestuur 
goedgekeurd.  
 

Waardering 
De Raad van Toezicht heeft waardering voor de in 2014 door de universiteitsgemeenschap geleverde 
inzet en behaalde resultaten, met name:  
• De implementatie van het Bachelor College die heeft geleid tot de gewenste studentengroei. 
• De inspanningen die zijn geleverd voor de NVAO instellingstoets kwaliteitszorg.  
• Het succes van tranche 1 en het openstellen van tranche 2 van het in 2013 geïnitieerde 

Impulsprogramma, dat heeft geleid tot een verdere versterking van de relatie met de industrie.  
• De oplevering van gebouw FLUX met de nieuwe huisvesting voor de faculteiten Electrical 

Engineering en Technische Natuurkunde.  
• De besluitvorming rondom project 3 en de bijbehorende verhuisbewegingen die hebben 

plaatsgevonden.  
• De initiatieven die worden ontplooid in samenwerking met andere universiteiten waaronder de 

plannen voor een Graduate School Data Science in Den Bosch en instituut Chemelot InSciTe. 
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1.1 Managementsamenvatting 
 

Onderwijs 
In 2014 heeft de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de Instellingstoets voor de TU/e 
definitief goedgekeurd. De toekenning betekent dat de universiteit het keurmerk krijgt voor interne 
kwaliteitszorg en haar processen op orde heeft waar het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van 
opleidingen. Wel vraagt de NVAO meer aandacht voor de werkdruk op de universiteit, het toetsbeleid en 
het formaliseren van een aantal werkprocessen.  
In oktober heeft het College van Bestuur het toetskader TU/e en de Handreiking Examencommissies 
vastgesteld en besloten het proces van evaluatie en actualisering van het toetsbeleid te beleggen bij de 
Centrale Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs. Om het beleidskader voor toetsing instellingsbreed te 
implementeren heeft elke faculteit op basis van de contourennota een facultair toetsbeleid uitgewerkt. 
Dit is geëvalueerd en daar waar nodig verbeterd.  
 
In het kader van het Bachelor College zijn wederom goede resultaten geboekt. De instroom van 
eerstejaarsstudenten in de bacheloropleidingen in 2014-2015 laat wederom een aanzienlijke stijging 
zien ten opzichte van het jaar ervoor, er zijn fors meer intakegesprekken gevoerd en het gemiddelde 
aantal behaalde studiepunten per student per jaar stijgt.  
In september is de eerste lichting studenten gestart met het derde studiejaar van het Bachelor College. 
Bovendien is een tweede groep van 62 studenten gestart met het honors program, wat neer komt op 
4,9% van de herinschrijvers van het betreffende cohort. Dit blijft achter bij het in het kader van de 
prestatieafspraak geformuleerde doel van 7% voor komend academisch jaar. Er zullen maatregelen 
getroffen worden om het deelnamepercentage toch te bereiken.  
De Dean van het Bachelor College ziet toe op de continue bewaking van de kwaliteit van het onderwijs. 
Naar aanleiding van een evaluatie zijn verbeteracties afgesproken voor de major- en keuzevakken en 
met de docenten van de basisvakken.  
 
De in het Bachelor College ingezette lijn naar meer differentiatie en individuele keuzeruimte wordt 
doorgetrokken in het masteronderwijs. In 2014 is de Graduate School verankerd in het Bestuurs- en 
Beheersreglement, is het Reglement TU/e Graduate School vastgesteld door het College van Bestuur 
en is de Graduate School Council, bestaande uit masterstudenten, PDEng-trainees en promovendi 
ingesteld.  
Er is een position paper opgeleverd dat vervolgens is vertaald naar een Richtlijn Herziening 
Masteropleidingen. De faculteiten hebben de herziening van hun opleidingen ter hand genomen en de 
voorgelegd aan de Dean van de Graduate School. Begin 2015 zal de Dean de plannen, voorzien van 
zijn advies, voorleggen aan het College van Bestuur ter goedkeuring.  
 

Onderzoek en kennisvalorisatie 
De TU/e heeft in 2014 haar profiel verder ontwikkeld met de start van het High Tech Systems Center 
(HTSC): een center voor de ontwikkeling van high tech systems dat specifiek is gericht op 
samenwerking met industrie. Eerder startte de TU/e al met het Data Science Center (DSC/e). De 
inrichting van een center voor Materials research is in voorbereiding.  
 
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 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. In 2013 en 2014 zijn op deze wijze zo’n 270 promotieplaatsen gerealiseerd en zijn er 
inmiddels  87 promovendi gestart. De overige plaatsen worden in 2015 ingevuld. 
 
 
 

1 Algemeen 
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Een belangrijke focus voor het onderzoek is de deelname in Europese programma’s. In 2014 zijn de 
nieuwe programma’s van Horizon 2020 in hun volle omvang opengesteld. De TU/e heeft hier goede 
resultaten bereikt: het volume van projecten is licht gestegen, de TU/e is deelnemer in de toegekende  
KIC Health van het European Institute for Innovation and Technology (EIT) en er is een ERC Starting 
Grant behaald. In 2014 zijn door de ERC geen resultaten van de Consolidator en Advanced Grants 
rondes bekendgemaakt. Net over de jaargrens is bekendgemaakt dat er ook twee Consolidator Grants 
zijn behaald binnen de TU/e.  
 
Een activiteit die aan de TU/e constant de aandacht heeft, is het genereren van nieuwe bedrijvigheid en 
het stimuleren van ondernemerschap. In 2014 heeft de TU/e zo’n 30 nieuwe bedrijven ondersteund en 
hebben in het onderwijs zo’n 600 studenten één van de Entrepreneurship & Technology onderdelen 
gevolgd: de minor, USE-leerlijn of de Master Course. 
 

TU/e Science Park 
De TU/e richt zich op de toekomst en heeft internationale ambities op het gebied van onderwijs en 
onderzoek. Daar horen eigentijdse studievoorzieningen, moderne laboratoria en passende huisvesting 
voor faculteiten en diensten bij. De TU/e investeert sterk in de ontwikkeling van haar campus tot een 
Science Park van nationaal belang en internationale allure.  
 
In 2014 heeft de besluitvorming over Project 3 plaatsgevonden. De Raad van Toezicht heeft in juni 2014 
ingestemd met de plannen. De renovatie van Gemini (project 4) is met 3 jaar uitgesteld.  
De nieuwbouw voor de faculteiten Technische Natuurkunde en Electrical Engineering Flux is 
opgeleverd.  
 
Aan het einde van het jaar is voortvarend gestart met de verhuizing van de faculteiten en Electrical 
Engineering naar het nieuwe gebouw Flux en de verhuizing/het leegmaken van het Hoofdgebouw. Deze 
enorme operatie wordt  naar verwachting in het eerste kwartaal van 2015 afgerond.  
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1.2 Missie en profiel 
De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een onderzoeksgedreven en ontwerpgerichte 
technologie-universiteit, die zich op het terrein van de engineering science & technology samenhangend 
bezighoudt met onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. 
 
Op onderwijsgebied leidt de TU/e ingenieurs (Master of Science) op die beschikken over een stevige 
wetenschappelijke basis en diepgang én over de nodige competenties om zich succesvol in 
uiteenlopende maatschappelijke sectoren en functies te ontplooien. Daarnaast leidt zij ontwerpers 
(Professional Doctorate in Engineering), onderzoekers (Doctor of Philosophy) en academisch 
geschoolde leraren in de exacte vakken (Master of Science) op. 
 
Op onderzoeksgebied richt de TU/e zich op die deelterreinen van de engineering science & technology 
waarop zij in de internationale wetenschappelijke wereld een rol van betekenis speelt of kan gaan spelen 
(science for science) én waarop zij betekenisvolle impulsen kan geven aan het oplossen van grote 
maatschappelijke vraagstukken (science for society) en aan het versterken van de kennisintensieve 
industrie (science for industry). Nieuwsgierigheidgedreven fundamenteel onderzoek vormt de 
noodzakelijke basis voor en is veelal verweven met meer op toepassing gericht onderzoek. 
 
Op het gebied van de kennisvalorisatie zet de TU/e zich er voor in dat haar onderzoeksresultaten 
worden vertaald in succesvolle innovaties en tot nieuwe bedrijven leiden. Zij stimuleert studenten en 
medewerkers te kiezen voor het ondernemerschap.  
 
De kwaliteit van het onderwijs en onderzoek voldoet aan hoge internationale standaarden. De TU/e biedt 
haar studenten en medewerkers een internationaal en academisch – dat wil zeggen intellectueel 
prikkelend – studie- en werkklimaat, dat inspireert tot een brede persoonlijke ontwikkeling, 
maatschappelijk en cultureel engagement en een ondernemende houding. 
 
Op haar campus stimuleert de TU/e de vestiging van en samenwerking met en tussen hoger 
onderwijsinstellingen, onderzoeksinstituten en (startende) hightech ondernemingen. De campus 
ontwikkelt zich tot een TU/e Science Park van nationaal belang en met internationale allure. 
 
De TU/e vormt samen met de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente de 3TU.Federatie. 
Door onderlinge afstemming en samenwerking beogen de drie de concurrentiepositie en reputatie van 
de Nederlandse TU’s en van het Nederlandse technologiedomein in de wereld te versterken. Binnen de 
federatie heeft de TU/e net als Delft en Twente een eigen identiteit en profiel. 
 
Op basis van onderlinge complementariteit versterken de Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch 
Centrum Utrecht en de TU/e elkaars positie door samenwerking als preferred partners in een 
strategische alliantie. Daarbij richten zij zich op wetenschappelijk én maatschappelijk belangrijke 
gebieden waarop zij elkaar aanvullen. 
 
De TU/e maakt samen met Danmarks Tekniske Universitet (Denemarken), TU München (Duitsland) en 
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Zwitserland) deel uit van de alliantie EuroTech Universities. 
 
De TU/e profileert zich als een internationaal vooraanstaande, in science & technology gespecialiseerde 
universiteit, die met kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek bijdraagt aan: 
• de vooruitgang van de technische wetenschappen; 
• de ontwikkeling van technologische innovaties; en daarmee aan 
• de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken en de groei van welvaart en welzijn. 
 
Als zodanig is zij dé motor van de regionale kenniseconomie. De TU/e profileert zich als de universiteit 
waar innovatie begint: Where innovation starts. 
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1.3 Strategie 
De TU/e stelde in 2011 haar Strategisch Plan TU/e 2020 vast. Onder het motto ‘Where innovation starts’ 
legt het plan de hoofdlijnen van de strategie van de universiteit voor de periode 2011–2020 vast. Inzet 
van het plan is dat de TU/e in 2020 een blijvend vooraanstaande positie inneemt als internationale 
research-universiteit in engineering science and technology en bekend staat om haar grote 
wetenschappelijke en maatschappelijke impact en om haar substantiële betekenis voor de 
concurrentiepositie van de Brainportregio Zuidoost-Nederland en de Nederlandse kenniseconomie. De 
inzet vraagt om een op groei gerichte koers en om de uitbouw van de internationale positie en reputatie 
van de TU/e op basis van internationaal vooraanstaande resultaten in onderwijs, onderzoek en 
valorisatie. Voor de implementatie van het strategisch plan is een meerjarig projectenprogramma 
opgezet. In het Instellingsplan 2013–2016 en de opeenvolgende Bestuurlijke Agenda’s wordt het plan in 
termen van activiteiten en resultaten verder geconcretiseerd. 

1.4 Gevoerd beleid 
Het in 2014 gevoerde beleid werd bepaald door het Strategisch Plan TU/e 2020, het Instellingsplan 
2013-2016 en de Bestuurlijke Agenda 2014, waarin de mijlpalen uit het strategisch projectenprogramma 
die het College van Bestuur in 2014 wilde bereiken, werden vastgelegd. 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 ‘Realisatie 
Bestuurlijke Agenda 2014’ per aandachtsgebied – onderwijs, onderzoek, valorisatie – in detail verslag 
gedaan van de ultimo 2014 bereikte resultaten. 

1.5 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 
rekent de TU/e het daarbij tot haar taak wezenlijke bijdragen te leveren aan het maatschappelijk debat 
over de technologische inrichting en toekomst van Nederland. De TU/e is lid van de Vereniging van 
Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). 

1.6 Relatie met regio Brainport 
De Brainport-regio onderscheidt zich door een sterke concentratie van internationaal opererende 
hightech bedrijven en kennisinstellingen. De regio geldt als een van de meest innovatieve regio’s in de 
wereld. De door Brainport vastgestelde speerpuntsectoren sluiten nauw aan bij speerpunten van de 
TU/e. In dit ecosysteem van bedrijven en kennisinstellingen speelt de TU/e door haar hechte 
samenwerking met technologiebedrijven in de hele kennisketen dan ook een centrale rol. De TU/e 
participeert tevens in het uitvoeringsprogramma van de Brainport-strategie. De regio vraagt van de TU/e 
vooral hoogopgeleide kenniswerkers, focussering op voor de regio belangrijke thema’s en een actieve 
rol in het ecosysteem. De TU/e blijft zich hier de komende jaren voor inzetten. 
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1.7 Organisatie 
In het verslagjaar is de TU/e Graduate School, naast het TU/e Bachelor College, verankerd in het 
Bestuurs- en beheersreglement TU/e. Het Stan Ackermans Instituut is daaruit verwijderd. In de bijlagen 
bij dit jaarverslag zijn het organogram van de universiteit alsmede de samenstellingen van de 
bestuursorganen, facultaire adviesraden en de Universiteitsraad ultimo 2014 opgenomen. 
 

Faculteiten 
De TU/e kent negen faculteiten, waarbinnen de primaire processen onderwijs, onderzoek en 
kennisvalorisatie worden geconcentreerd. De facultaire indeling van de TU/e veranderde in 2014 niet. 
• Biomedische Technologie (BMT); 
• Bouwkunde (B); 
• Electrical Engineering (EE); 
• Industrial Design (ID); 
• Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS); 
• Scheikundige Technologie (ST); 
• Technische Natuurkunde (TN); 
• Werktuigbouwkunde (W); 
• Wiskunde en Informatica (W&I). 

 

TU/e-onderzoeksinstituten 
Binnen de TU/e zijn er zes onderzoeksinstituten die door het College van Bestuur worden ondersteund: 
• Institute for Complex Molecular Systems (ICMS); 
• Eindhoven Institute for Research on ICT (EIRICT); 
• Eindhoven Multiscale Institute (EMI); 
• Intelligent Lighting Institute (ILI); 
• Data Science Center Eindhoven (DSC/e);  
• High Tech Systems Center (HTSC). 
 

Onderzoekscholen en -instituten 
De TU/e was in 2014 penvoerder van de volgende door de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW) erkende onderzoekscholen: 
• Institute for Business Engineering and Technology Application; 
• Instituut voor Programmatuurkunde en Algoritmiek; 
• Inter-University Research Institute on Communication Technology Basic Research and Applications; 
• Onderzoekschool Eindhoven Polymer Laboratories; 
• Onderzoekschool Engineering Mechanics. 

 
De onderzoekschool Inter-University Research Institute on Communication Technology Basic Research 
and Applications werd door de KNAW in 2014 hererkend voor de volgende zes jaar. 
 
De TU/e participeerde in 2014 bovendien in de volgende door de KNAW erkende onderzoekscholen 
waarvan het penvoerderschap elders is belegd: 
• Advanced School for Computing and Imaging; 
• Interuniversitair Centrum voor Onderwijskundig Onderzoek; 
• Interuniversitaire Onderzoekschool Systeemtheorie en Regeltechniek; 
• Interuniversitaire Onderzoekschool Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur; 
• J.M. Burgerscentrum, Onderzoekschool voor Stromingsleer; 
• Nederlands Instituut voor Onderzoek in de Katalyse; 
• Nederlandse Onderzoekschool voor Stedelijk en Regionaal Onderzoek; 
• N.W. Posthumus Instituut; 
• Onderzoekschool Integraal Construeren voor de Bouw; 
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• Onderzoekschool Procestechnologie; 
• Onderzoekschool voor Transport, Infrastructuur en Logistiek; 
• School voor Informatie- en KennisSystemen. 
 
De TU/e bleef penvoerder van twee toponderzoekscholen, te weten de National Research School 
Combination Catalysis (NRSC-Catalysis) en het Inter-University Research Institute on Communication 
Technology Basic Research and Applications (COBRA). 
 
Het publiek-private Dutch Polymer Institute (DPI) bleef in 2014 op de TU/e-campus gevestigd. De TU/e 
is preferred partner voor dit instituut en participeert in het bestuur. 
 
De TU/e participeerde in 2014 in c.q. was actief betrokken bij de volgende instituten op het terrein van 
onderzoek, innovatie en economische structuurversterking: 
• BioMedical Materials Program; 
• Center for Translational Molecular Medicine; 
• Dutch Polymer Institute; 
• Dutch Separation Technology Institute; 
• Embedded Systems Institute; 
• Holst Centre; 
• Materials Innovation Institute (M2i, voorheen Netherlands Institute for Metals Research). 
 
De TU/e was in 2014 actief in de volgende Topsectoren van de Rijksoverheid: 
• Topsector Chemie; 
• Topsector Creatieve Industrie; 
• Topsector Energie; 
• Topsector High Tech; 
• Topsector Life Sciences & Health; 
• Topsector Logistiek. 
 
Met de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Twente participeerde de TU/e in de volgende 
gezamenlijke Centres of Excellence op onderzoeksgebied: 
• Applied Mathematics Institute; 
• Built Environment; 
• Design United; 
• Ethics and Technology; 
• Fluid and Solid Mechanics; 
• High Tech Materials; 
• High Tech Systems; 
• Humans & Technology; 
• Netherlands Institute of Research on ICT. 
 

Centrale diensten 
De TU/e omvatte eind 2014 de volgende centrale diensten: 
• Communicatie Expertise Centrum (CEC); 
• Dienst Algemene Zaken (DAZ); 
• Dienst Financiële en Economische Zaken (DFEZ); 
• Dienst Huisvesting (DH); 
• Dienst ICT (ICT); 
• Dienst Interne Zaken (DIZ); 
• Dienst Personeel en Organisatie (DPO); 
• Equipment & Prototype Center (EPC); 
• Informatie Expertise Centrum (IEC); 
• Innovation Lab (IL); 
• Onderwijs- en Studenten Service Centrum (STU). 
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Eindhoven School of Education 
De Eindhoven School of Education (ESoE) is verantwoordelijk voor de masteropleiding Science 
Education and Communication, die opleidt tot eerstegraadsleraar wiskunde, natuurkunde, scheikunde of 
informatica. 
 

1.8 Opleidingen 
Bachelor College 
De TU/e heeft haar bacheloronderwijs gebundeld in het TU/e Bachelor College. De bacheloropleidingen 
bestaan uit een major, basisvakken, vrije keuzeruimte en ‘USE-vakken’ (User, Society, Enterprise). De 
TU/e verzorgde eind 2014 onderstaande driejarige bacheloropleidingen (BSc) met bijbehorende 
majoren. Voor sommige opleidingen geldt dat zij slechts één major hebben. In dit geval is de naam van 
de major gelijk aan die van de opleiding. 
 
Bacheloropleiding Major Faculteit 
Biomedische Technologie Biomedische Technologie BMT 
 Medische Wetenschappen en Technologie  
Bouwkunde Bouwkunde B 
Electrical Engineering Automotive EE 
 Electrical Engineering  
Industrial Design Industrial Design ID 
Scheikundige Technologie Scheikundige Technologie ST 
Technische Bedrijfskunde Technische Bedrijfskunde IE&IS 
Technische Informatica Software Science W&I 
 Web Science  
Technische Innovatiewetenschappen Psychology & Technology IE&IS 
 Sustainable Innovation  
Technische Natuurkunde Technische Natuurkunde TN 
Technische Wiskunde Technische Wiskunde W&I 
Werktuigbouwkunde Werktuigbouwkunde W 
 
Studenten die vóór academisch jaar 2012–2013 met hun bacheloropleidingen zijn gestart, volgen nog 
een bacheloropleiding oude stijl. Deze opleidingen kenden een minor in het derde jaar van de opleiding, 
die in 2013 voor het laatst werd aangeboden. Voor studenten die niet alle minorvakken hebben behaald, 
geldt dat er in 2014 passend onderwijs werd verzorgd. 
 

Graduate School 
Het onderwijs na de bachelor wordt aangeboden door de TU/e Graduate School. Deze biedt vijftien 
graduate programs aan, die allemaal gericht zijn op een specifiek onderzoeksdomein. Een graduate 
program bevat één of meer masteropleidingen (MSc), met de mogelijkheid daar een ontwerpersopleiding 
(PDEng) of promotietraject (PhD) op aan te laten sluiten. In het overzicht op de volgende pagina is het 
aanbod aan tweejarige masteropleidingen, ontwerpersopleidingen en promotieopleidingen per graduate 
program in 2014 weergegeven. Naast de masteropleidingen biedt de TU/e ook speciale 
masterprogramma’s aan, die inspelen op hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen. Deze zijn 
georganiseerd als afstudeerrichting in een (andere) masteropleiding en zijn nog niet als zelfstandige 
opleiding erkend. Binnen de ontwerpersopleiding Information and Communication Technology wordt de 
track Healthcare Systems Design aangeboden. In de laatste kolom staat de penvoerende faculteit per 
master- en ontwerpersopleiding aangegeven. 
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Graduate Program Opleidingen Faculteit 
Applied Physics Applied Physics (MSc)  

Science and Technology of Nuclear Fusion (MSc) 
Design and Technology of Instrumentation (PDEng) 
Clinical Informatics (PDEng) 
Alle promotieplaatsen binnen het domein Applied Physics (PhD) 

TN 
TN 
TN 
TN 
 

Built Environment Architecture, Building and Planning (MSc) 
Construction Management and Engineering (MSc) 
Architectural Design Management Systems (PDEng in afbouw) 
Smart Energy Buildings and Cities (PDEng) 
Alle promotieplaatsen binnen het domein Architecture, Building  
and Planning (PhD) 

B 
B 
B 
B 
 

Automotive  
Systems 

Automotive Technology (MSc) 
Automotive Systems Design (PDEng) 
Alle promotieplaatsen binnen het domein Automotive Systems (PhD) 

W 
W&I 

Chemical 
Engineering  
and Chemistry 

Chemical Engineering (MSc) 
Process and Product Design (PDEng) 
Alle promotieplaatsen binnen het domein Chemical Engineering and 
Chemistry (PhD) 

ST 
ST 

Complex Molecular 
Systems 

Honors programs binnen een aantal bestaande masteropleidingen 
Alle promotieplaatsen binnen het domein Complex Molecular Systems 
(PhD) 

 

Computer Science Business Information Systems (MSc) 
Computer Science and Engineering (MSc) 
Embedded Systems (MSc) 
Information Security Technology (spec. masterprogr.) 
EIT ICT Labs Embedded Systems (spec. masterprogr.) 
EIT ICT Labs Service Design and Engineering (spec. masterprogr.) 
Software Technology (PDEng) 
Alle promotieplaatsen binnen het domein Computer Science 

W&I 
W&I 
W&I 
 
 
 
W&I 

Electrical  
Engineering 

Electrical Engineering (MSc) 
Broadband Telecommunication Technologies (spec. masterprogr.) 
Care and Cure (spec. masterprogr.) 
Information and Communication Technology (PDEng) 
Alle promotieplaatsen binnen het domein Electrical Engineering 

EE 
 
 
EE 

Industrial and  
Applied  
Mathematics 

Industrial and Applied Mathematics (MSc) 
Mathematics for Industry (PDEng) 
Alle promotieplaatsen binnen het domein Industrial and Applied 
Mathematics 

W&I 
W&I 

Industrial Design Industrial Design (MSc) 
User-System Interaction (PDEng) 
Alle promotieplaatsen binnen het domein Industrial Design 

ID 
ID 

Industrial 
Engineering 

Innovation Management (MSc) 
Operations Management & Logistics (MSc) 
Industrial Engineering (PDEng) 
Alle promotieplaatsen binnen het domein Industrial Engineering 

IE&IS 
IE&IS 
IE&IS 
 

Innovation  
Sciences 

Innovation Sciences (MSc) 
Human-Technology Interaction (MSc) 
Alle promotieplaatsen binnen het domein Innovation Sciences  

IE&IS 
IE&IS 

Life Sciences  
and Engineering 

Biomedical Engineering (MSc) 
Medical Engineering (MSc) 
Regenerative Medicine & Technology (spec. masterprogr.) 
Qualified Medical Engineer (PDEng) 
Alle promotieplaatsen binnen het domein Life Sciences and Engineering 

BMT 
BMT 
 
BMT 
 

Mechanical 
Engineering 

Mechanical Engineering (MSc)  
Systems and Control (MSc) 
Fluid and Solid Mechanics (spec. masterprogr.) 
Alle promotieplaatsen binnen het domein Mechanical Engineering 

W 
W 

Science Education  
and Communication 

Science Education and Communication (MSc) 
Alle promotieplaatsen binnen het domein Science Education and 
Communication 

W&I 

Sustainable Energy 
Technology  

Sustainable Energy Technology (MSc) 
SELECT (spec. masterprogr.) 
Alle promotieplaatsen binnen het domein Sustainable Energy 
Technology 

W 
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Honor Academy 
Binnen het Bachelor College is de TU/e met ingang van studiejaar 2013-2014 gestart met de Honors 
Academy met daarin de volgende honor tracks met een studielast van 30 studiepunten: 
• Big Data; 
• Empowerment for Health and Wellbeing; 
• Energy Transition; 
• Light Force; 
• Multiscale Science and Engineering; 
• Smart Mobiliy; 
• The Scientific Debate. 

 

Certificaatprogramma’s 
In het verslagjaar is onder de noemer TU/e+ programma’s op basis van in 2012 vastgestelde 
beleidskaders een regeling voor zgn. certificaatprogramma’s vastgesteld. Dit 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. 
Inmiddels zijn de volgende certificaatprogramma’s goedgekeurd onder de nieuwe regeling: 
• Technology Entrepreneurship (BSc niveau); 
• Technology Entrepreneurship and Management (MSc niveau); 
• Intelligent Lighting (BSc niveau). 

 

Postgraduate Onderwijs 
Postacademische opleidingen en programma’s worden door de TU/e onder meer verzorgd onder de vlag 
van de TiasNimbas Business School. Daarnaast werken docenten van de TU/e mee aan door andere 
partijen verzorgde na- en bijscholingscursussen in het technologiedomein. Zie verder bij 2.3 onder 
Postgraduate onderwijs. 
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1.9 Kentallen 2010–2014 
 

Kwantitatieve indicatoren 2010 2011 2012 2013 2014 
      
Aantal studenten BSc 4782 4753 4740 4973 5510 
Aantal studenten MSc 2851 2942 3071 3238 3534 
Totaal aantal studenten* 7177 7358 7611 8211 9044 
      
Aantal studiepunten per student BSc** 1e jaar 50,0 50,2 51,5 52,6 54,3 
2e jaar 46,6 48,0 50,8 49,3 - 
3e jaar 45,9 46,4 48,8 - - 
      
Aantal studiepunten per student MSc** 37,6 39,7 41,5 40,8 40,2 
      
Aantal diploma’s BSc 674 754 911 840 807 
Aantal diploma’s MSc 897 961 1046 1109 1107 
      
Aantal ontwerpers in opleiding 216 244 259 290 300 
Aantal diploma’s PDEng 77 100 89 113 111 
      
Aantal promovendi (bezoldigd) 852 837 782 792 815 
Aantal promovendi (onbezoldigd) 305 368 377 418 465 
Aantal promoties 189 199 245 218 243 
      
Aantal wetenschappelijke publicaties (ref.) 3186 3098 2967 2783 2634 
Aantal wetenschappelijke publicaties (non-ref.) 436 229 175 107 224 
      
Aantal start-ups en spin-offs 12 5 6 42 30 
Aantal octrooiaanvragen op naam TU/e 10 23 16 17 23 
Aantal nieuwe licenties door TU/e 7 12 12 2 6 
      
Personeelsomvang (fte) 2963 2863 2765 2768 2851 
Aantal personeelsleden 3274 3172 3053 3055 3145 
Verhouding WP/OBP 1,78 1,82 1,79 1,84 1,86 
      
Aantal voltijdhoogleraren 129 132 130 134 134 
Aantal deeltijdhoogleraren (bezoldigd) 43 44 42 38 40 
Aantal deeltijdhoogleraren (onbezoldigd) 61 71 85 81 79 
Aantal bijzondere hoogleraren 2 3 3 2 2 
      
* Van 2008 tot 2012 werden studenten die zowel in een bachelor- als een masteropleiding stonden 

ingeschreven, bij zowel de bachelor- als de masterstudenten meegeteld. Daardoor wijkt het totaal 
aantal studenten af van de rechte telling van de studenten ingeschreven in een bachelor- of 
masteropleiding. Vanaf 2013 worden studenten geteld bij óf de bacheloropleidingen óf bij de 
masteropleidingen (dit in verband met de harde knip). Hierdoor telt vanaf 2013 het totaal aantal 
ingeschreven studenten in de bachelor- en masteropleidingen op tot het totaal aantal ingeschreven 
studenten in initiële opleidingen. 

** Het aantal wordt vermeld per studiejaar (resp. 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13 en 2013–14). 
 

  



19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Financiële resultaat 2010 2011 2012 2013 2014 
(per kalenderjaar; in miljoenen euro’s)      
      
Rijksbijdrage OCW 186,4 185,4 180,6 190,9 185,7 
College- en examengelden 13,8 14,9 16,1 17,1 19,6 
Werk voor derden 96,4 98,6 93,2 94,1 96,3 
Overige baten    16,0    18,2    15,3    15,8    18,3 
      
Totaal baten 312,6 317,1 305,2 317,9 319,9 
      
Personele lasten 199,4 204,9 191,0 194,7 202,6 
Afschrijvingen 16,0 17,8 19,7 22,4 20,7 
Huisvestingslasten 21,3 20,8 22,2 22,3 22,1 
Overige lasten    71,3    71,1    66,4    69,1    69,0 
      
Totaal lasten 308,0 314,6 299,3 308,5 314,4 
      
Saldo baten en lasten 4,6 2,5 5,9 9,4 5,5 
      
Financiële baten en lasten    –2,0    –1,5    –2,8    –4,0    -3,9 
      
Resultaat 2,6 1,0 3,1 5,4 1,6 
      
Aandeel derden in resultaat –0,1 –0,1 0,0 –0,1 0,0 
      
Nettoresultaat      2,5      0,9      3,1      5,3      1,6 
      
 
 
Financiële indicatoren 2010 2011 2012 2013 2014 
(per kalenderjaar, in miljoenen euro’s)      
      
Eigen vermogen 122,8 123,8 126,8 132,2 133,8 
Nettowerkkapitaal (1) –10,0 –24,0 5,8 –3,5 -29,1 
Current ratio (2) 0,90 0,75 1,05 0,97 0,76 
Solvabiliteitsratio (3) 0,43 0,43 0,36 0,35 0,36 
      
(1) Nettowerkkapitaal = vlottende activa – kortlopende schulden 
(2) Current ratio = vlottende activa/kortlopende schulden 
(3) Solvabiliteitsratio = eigen vermogen/totaal vermogen 
 
 

 
  



20 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.10 Prestatieafspraak 
 
In 2012 heeft het kabinet met alle bekostigde universiteiten, dus ook met de Technische Universiteit 
Eindhoven, prestatieafspraken gemaakt. De TU/e heeft een eigen voorstel voor de prestatieafspraak 
ingediend bij de Staatssecretaris van OCW. Op basis van een beoordelingskader, vastgesteld door de 
Staatssecretaris, heeft de zogenaamde Reviewcommissie dit voorstel als ‘zeer goed’ beoordeeld en een 
positief advies uitgebracht aan de Staatssecretaris. In de prestatieafspraak is vastgelegd wat de TU/e 
wil realiseren als het gaat om: (1) de onderwijskwaliteit en het studiesucces van studenten, (2) 
profilering van onderwijs, (3) zwaartepuntvorming in het onderzoek en (4) valorisatie.  
Landelijk is afgesproken dat ruim 7% van het totale onderwijsbudget aan de prestaties wordt gekoppeld. 
Het bedrag dat hiervoor beschikbaar is, loopt op van €80 miljoen in 2012 tot €325 miljoen in 2016. Het 
grootste deel van deze middelen (5%) betreft voorwaardelijke financiering. Voorwaarde voor toekenning 
van deze middelen voor de periode 2013-2016 is de met de instelling ondertekende prestatieafspraak. 
Voorwaarde voor continuering van de beschikbare middelen in de periode 2017-2020 is realisatie van 
de afgesproken prestaties ten aanzien van onderwijskwaliteit en studiesucces in de periode tot en met 
2015. Daarnaast wordt een deel van de middelen (2%) selectief toegekend. 
 
In dit verslag wordt voor de tweede keer verantwoording afgelegd over de voortgang van het realiseren 
van de Prestatieafspraak. Bij de relevante onderdelen van dit verslag wordt stilgestaan bij een groot 
aantal issues uit de Prestatieafspraak. 
De tabellen in dit verslag die betrekking hebben op de verplichte en aanvullende prestatie-indicatoren uit 
de Prestatieafspraak zijn voorzien van een paars gekleurde kopregel. Bij elke tabel wordt aangegeven 
wat de verwachting is t.a.v. het behalen van de indicator in 2015. Onderstaand is het overzicht 
opgenomen van de indicatoren, waarbij ook is aangegeven op welke pagina de betreffende tabel staat. 
 

 
Verplichte prestatie-indicatoren  Peildatum Startpunt 

2010 of 2011 
Tussenstand  

2014 
Doelen  

2015 
Pagina 

      
WO1a Kwaliteit/excellentie: 
Deelname aan excellentie trajecten 

31-12    4,0 % 5,0 % 7,0 % 44 

WO1b Kwaliteit/excellentie: 
Studentenoordeel over de opleiding  
in het algemeen 

Jaar 85,2 % 86,3 % 85,0 % 38 

WO2 Studiesucces: Uitval 
eerstejaars 

1-10 23,0 % 17,6 % 20,0 % 47 

WO3 Studiesucces: Switch 
eerstejaars 

1-10 5,0 % 5,2 % 7,0 %  48 

WO4 Studiesucces: 
Bachelorrendement 

1-10 41,5 % 63,5 % 55,0 % 46 

WO5 Maatregelen: 
Docentkwaliteit 

31-12 12,5 % 40,9 %  25 % 86 

WO6 Maatregelen 
onderwijsintensiteit 

31-12 0 % 0 % 0 % 43 

WO7 Maatregelen: Indirecte kosten 31-12 15,2 % 14,8 % < 16 % 84 
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Aanvullende prestatie-indicatoren  Peildatum Startpunt 
2010 of 2011 

Tussenstand  
2014 

Doelen  
2015 

Pagina 

      
Onderwijsintensiteit      
API 1 Onderwijsintensiteit 
Bacheloropleidingen 

31-12 12-32 12-20 12-24 44 

      
Intake      
API 2 Aantal gerealiseerde 
intakegesprekken voor eerstejaars 
bachelor-studenten 

1-10 0 1213 1200 40 

      
Instroom      
API 3 Aantal eerstejaars 
instelling bachelorstudenten 

1-12 1087 1712 1400 40 

API 4 Aantal eerstejaars 
instelling masterstudenten 

31-8 456 568 525 41 

API 5 Aantal instromers 
in ontwerpersopleidingen 

31-12 98 157 140 41 

API 6 Aantal instromers 
in PhD-trajecten (on pay-roll) 

31-12 175 259 175 64 

      
Uitstroom      
API 7 Aantal uitgereikte 
BSc-diploma’s 

31-12 754 807 900 42 

API 8 Aantal uitgereikte 
MSc-diploma’s 

31-12 961 1107 1150 42 

API 9 Aantal uitgereikte 
PDEng-diploma’s 

31-12 100 111 110 42 

API 10 Aantal promoties 31-12 199 243 200 64 
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Aanvullende prestatie-indicatoren  Peildatum Startpunt 
2010 of 2011 

Tussenstand  
2014 

Doelen  
2015 

Pagina 

      
Rendementen      
API 11 Gemiddeld aantal behaalde 
studiepunten per BSc-student per 
jaar 

31-8  
 

50,0 
43,9 
40,0 

54,3 
49,3 
48,8 

50,0 
45,0 
42,0  

45 

API 12 Studie-uitval in het tweede 
en in het derde jaar 

31-8 9,5% 
6,3% 

3,2%  
1,6%  

6,0% 
4,0% 

48 

API 13 Studierendement 
masteropleidingen 
binnen 30 maanden 

31-8 47,3% 53,8% 58% 46 

API 14 Studierendement 
ontwerpersopleidingen 
(binnen 3 jaar) 

31-12 94% 89% 90% 47 

API 15 Rendement promotietrajecten 
binnen 5 jaar van promovendi on 
pay-roll 

31-12 56,5% 65,3% 80% 65 

      
Internationalisering      
API 16 Aandeel buitenlandse 
bachelorstudenten 

1-12 3 %  5 % 6%  49 

API 17 Aandeel buitenlandse 
masterstudenten 

1-12 19%  19% 25% 49 

API 18 Aandeel afgestudeerden 
(BSc plus MSc) met 
buitenlandervaring 

31-12 21,1% n.a. 25% 50 

API 19 Aandeel buitenlanders 
in vaste wetenschappelijke staf 

31-12 15,0% 18,8% 20% 85 

      
Ondernemerschap      
API 20 Aandeel afgestudeerden BSc 
met certificaat ondernemerschap 

31-12 - 0% 6% 44 

API 21 Aandeel afgestudeerden MSc 
met certificaat technology 
entrepreneurship 

31-12 - 0% 5%  45 

      
Vrouwelijk WP      
API 22 Aandeel vrouwelijke HL-en 
Resp. UHD’s 

31-12 6,4%  
6,3% 

7,5% 
14,1% 

12,5% 
12,5%  

85 

      
Wetenschappelijke publicaties      
API 23 Aanwas aantal publicaties 
in Web of Science 

31-12 1398 1476 1400 66 

API 24 Aandeel internationale co-
publicaties van aanwas publicaties 
in Web of Science 

31-12 49,5% 52,4% 50% 66 

API 25 Aandeel co-publicaties met 
industrie van aanwas publicaties 
in Web of Science 

31-12 15,3% 14,2% 15% 66 
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Samenvatting Prestatieafspraak 2012 
In het document Voorstel voor prestatieafspraak van mei 2012 heeft de TU/e aangegeven wat haar 
profiel is en hoe zij dit ontwikkelt op de gebieden onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. De 
prestatieafspraak wordt hieronder gerecapituleerd. Vervolgens wordt gerapporteerd over de voortgang. 
 

a. Onderwijskwaliteit, studiesucces en onderwijsdifferentiatie 
Bachelor College 
De TU/e is in 2011 gestart met een ingrijpende hervorming van het complete bacheloronderwijs om de 
opleidingen aantrekkelijker, uitdagender en kansrijker te maken voor alle vwo-ers met de profielen 
Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid. De opzet van alle bacheloropleidingen wordt gestroomlijnd 
waarbij een grote ruimte voor differentiatie voor elke student ontstaat en grootscheepse 
onderwijsvernieuwing plaatsvindt. 
De onderwijsvernieuwing is gebouwd op de ambitie om de “ingenieurs van de toekomst” op te leiden. Er 
is behoefte aan ingenieurs die maatschappelijke en economisch aantrekkelijke innovaties weten te 
realiseren met behulp van technologische kennis. Naast ingenieurs met diepgang in één technologische 
discipline zijn er ingenieurs nodig die verbindingen kunnen maken tussen verschillende technologische 
disciplines en/of tussen technische disciplines en mens- en maatschappijgerichte wetenschappen. Dat 
betekent niet alleen méér ingenieurs, maar ook een grotere verscheidenheid aan competenties en 
profielen van de ingenieurs. 
Andere doelen van de hervormingen in het bacheloronderwijs zijn het vergroten van de studeerbaarheid, 
het verbeteren van de studierendementen en het verminderen van de uitval, onder meer door het beter 
faciliteren van overstappen naar andere opleidingen. Het bindend studieadvies en de ‘harde knip’ zijn 
daarbij belangrijke instrumenten. Het bieden van een sterke academische vorming is bij dit alles een 
belangrijk uitgangspunt. Excellente studenten krijgen de mogelijkheid om honors tracks te volgen. 
 
Graduate School 
De TU/e bundelt alle masteropleidingen, PDEng opleidingen (Professional Doctorate in Engineering) en 
promotietrajecten in circa 15 facultaire en faculteitsoverstijgende thematische graduate programs die 
aansluiten bij de onderzoekszwaartepunten van de universiteit. Hiermee beoogt de TU/e de 
studeerbaarheid te verbeteren, de internationale herkenbaarheid te vergroten en de loopbaankansen 
voor technologische kenniswerkers in de Brainportregio sterker te profileren. 
 
Kwaliteitzorg 
De inzet van de TU/e is dat haar onderwijs zich kan meten met de beste technische universiteiten in de 
wereld, dat het aantoonbaar voldoet aan de hoogste internationale kwaliteitsstandaarden en leidt tot 
(grote) tevredenheid onder de eigen studenten. De TU/e doorloopt daarom in 2013 de instellingstoets 
van de NVAO. Daarnaast wordt het aantal docenten met een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) sterk 
vergroot. 
 
Nieuwe opleidingen 
De TU/e streeft ernaar om studenten een actueel en relevant onderwijsaanbod te bieden, waarbij 
studenten de eindkwalificaties behalen die door maatschappij en bedrijfsleven worden gevraagd. Daarbij 
legt de TU/e de focus op onderwijsvernieuwing in het Bachelor College en de Graduate School. 
Daarnaast overweegt de TU/e om op onderzoekszwaartepunten nieuwe masteropleidingen en PDEng-
opleidingen aan te bieden, bij voorkeur in samenwerking met onderzoekspartners. 
 
b. Profilering en zwaartepuntvorming 
De TU/e-focus is gericht op het ontwikkelen van technologische concepten die van belang zijn voor de 
nationale topsectoren (die sterk in de hightech regio zijn verankerd) en die bij kunnen dragen aan het 
oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. Met het oog daarop bundelt de universiteit haar 
onderzoeksinzet de komende jaren in drie strategic areas (Energy, Health en Smart Mobility) en in een 
dertiental daarmee samenhangende en zich ontwikkelende ‘distinctive research areas’. 
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Onderzoeksexcellentie 
Het onderzoek binnen de TU/e moet internationaal van vooraanstaand niveau zijn. Het moet zich 
kunnen meten met het onderzoek van de best presterende technische universiteiten in Europa. 
Excellentie in de basisdisciplines wordt gezien als een noodzakelijke voorwaarde voor participatie in 
(publiek-private) multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s. De TU/e stimuleert excellentie krachtig, 
enerzijds door specifieke onderzoekstalenten de ruimte te bieden met financiële middelen en anderzijds 
door in het personeelsbeleid groeipaden en differentiatie mogelijk te maken. 
 
c. Kennisvalorisatie en innovatie 
De TU/e staat bekend om haar veelvuldige en relevante samenwerking met het bedrijfsleven. Het is de 
ambitie van de TU/e om haar motto “Where innovation starts” ook in de komende jaren waar te maken 
en daarbij verdere stappen te zetten richting een optimaal proces van waardecreatie uit state-of-the-art 
kennis. Dit doet de TU/e langs de volgende wegen: 
 
Onderwijs 
Het afleveren van voldoende aantallen hoogwaardige ingenieurs, ontwerpers en onderzoekers is de 
belangrijkste bijdrage die de TU/e levert aan kennisvalorisatie. Door in te zetten op onderwijsgroei 
vergroot de TU/e het aantal jaarlijks af te leveren technologische kenniswerkers. 
 
Onderzoeksfocus en samenwerking 
Door haar onderzoeksagenda in belangrijke mate te laten bepalen door grote maatschappelijke 
uitdagingen en door de behoeften van de hightech economische topsectoren ontwikkelt de TU/e 
technologische concepten die benut kunnen worden voor de ontwikkeling van innovatieve producten, 
diensten en processen. De TU/e zet daarbij in op uitbouw en intensivering van planmatige R&D-
samenwerking met de hightech industrie en gezondheidssector en andere kennisinstellingen. 
Via haar Strategic Areas, haar onderzoekszwaartepunten en haar actieve betrokkenheid bij de 
topsectoren en Europese initiatieven werkt de TU/e actief aan de totstandkoming van nationale en 
Europese consortia voor gezamenlijke kennisontwikkeling en innovatie en aan de uitvoering van binnen 
deze consortia opgezette R&D-programma’s. Daarnaast blijft zij zich inzetten voor het vergroten van de 
effectiviteit van kennis- en technologietransfer naar het midden- en kleinbedrijf. Dat gebeurt onder meer 
door het planmatig uitbouwen van de relaties met het hightech MKB in de Brainportregio. 
 
Stimulering ondernemerschap 
Tot de valorisatieaanpak van de TU/e behoort ook het stimuleren en aanleren van een ondernemende 
attitude en ondernemerschap onder de eigen studenten, ontwerpers-in-opleiding en promovendi. Alle 
bachelorstudenten kunnen kiezen voor verschillende coherente keuzepakketten op het terrein van 
ondernemerschap. 
 
Spin offs 
Een belangrijke doelstelling van het valorisatie- en innovatiebeleid van de TU/e blijft het systematisch 
stimuleren en ondersteunen van nieuwe bedrijvigheid op basis van de resultaten en opbrengsten van 
universitair onderzoek. Concreet gaat het dan om het vergroten van het aantal succesvolle spin offs met 
groeipotentie op basis van binnen de universiteit ontwikkelde kennis. Zo besteedt de TU/e intensief 
aandacht aan het scouten van kansrijke initiatieven door professionele business developers en scouts 
bij het TU/e Innovation Lab, de technology transfer organisatie van de universiteit. 
De campus krijgt als TU/e Science Park de statuur van een open innovatiecampus van nationaal belang 
en internationale allure, waar moderne voorzieningen gedeeld worden met andere kennisinstellingen en 
met (startende) bedrijven. In dat kader worden grote bouwprojecten gerealiseerd, die omvangrijke 
investeringen vergen. 
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Voortgang 2012-2014  
 
a. Onderwijskwaliteit, studiesucces en onderwijsdifferentiatie 
Ten opzichte van de uitgangspositie van mei 2012 heeft de profilering van de TU/e op onderwijsgebied 
zich voortvarend ontwikkeld. 

 
Bachelor College 
De beoogde bundeling en hervorming van de bacheloropleidingen onder de paraplu van één TU/e 
Bachelor College is conform de planning gerealiseerd. De eerste resultaten van deze hervorming 
worden zichtbaar. De instroom is sterk gegroeid met ca. 15% per jaar en meer divers geworden: het 
aandeel meisjes is spectaculair gestegen. Ook is de studievoortgang van de studenten verbeterd. Dit is 
zichtbaar in onder meer de rendementscijfers. 
 
Onderwijsvernieuwing 
Met de nieuwe invulling van de bacheloropleidingen aan de TU/e zijn deze veel meer “future-proof” 
geworden; ze spelen meer in op de eisen die de buitenwereld aan ingenieursonderwijs stelt. Zo bieden 
ze ruimte voor verschillende ingenieursprofielen, te kiezen door de student zelf - variërend van 
specialistische pakketten tot brede, multidisciplinaire pakketten: de ingenieurs (meervoud) van de 
toekomst. 
De totstandkoming van nieuwe majors, zoals Medische Wetenschappen en Technologie en Psychology 
& Technology, stelt studenten in de gelegenheid te kiezen voor nieuwe, multidisciplinaire ingenieurs-
profielen. Vermoedelijk spelen deze opleidingen tevens een belangrijke rol in de stijging van het aandeel 
meisjes in de studentenpopulatie. 
 
Begeleiding en verwijzing 
Studenten worden bij het maken van inhoudelijke keuzes begeleid door docentcoaches. Ze nemen al 
voor binnenkomst deel aan een matchingsactiviteit om te onderzoeken of hun studiekeuze de juiste is. 
Tijdens het eerste jaar worden ze begeleid bij het verder beantwoorden van de vraag of ze op de goede 
plek zitten. 
Tussentijdse adviezen zorgen waar nodig voor snelle verwijzing. Het bindend studieadvies op het einde 
van het eerste studiejaar werkt goed en resulteert in enerzijds tijdige verwijzing van degenen die niet de 
goede studiekeuze gemaakt hebben en anderzijds een hoger studietempo bij degenen die de studie 
voortzetten. Dit hogere studietempo wordt volgens de eerste indicaties ook volgehouden in hogere 
studiejaren. 
 
Excellentietrajecten 
De programma’s voor excellente bachelorstudenten zijn in 2013 volledig herzien en worden nu 
aangeboden via de Honors Academy. Goedkeuring van de nieuwe opzet door het Siriusprogramma 
kwam in het najaar van 2013. Daardoor is de werving van studenten voor het nieuwe honors program 
pas vrij recent op gang gekomen en kan de deelname van studenten aan excellentietrajecten pas later 
gaan stijgen dan oorspronkelijk gedacht. De komende tijd wordt ingezet op zo spoedig mogelijke 
vergroting van de deelname. Het nieuwe honors program is geënt op de Strategic Areas en enkele 
onderzoekszwaartepunten van de TU/e en draagt daarmee ook bij aan de profilering van de TU/e. 
Inmiddels omvat het aanbod op bachelorniveau 8 tracks: Big Data, Empowerment for Health & 
Wellbeing, Energy Transition, High Tech Systems, Light Force, Molecular Health Sensors Challenge  
Multiscale Science & Engineering, Smart Cities en Smart Mobility. 
 
Graduate School 
In het spoor van de hervormingen in het bacheloronderwijs is gewerkt aan een visie op de hervormingen 
die nodig zijn in het masteronderwijs van de TU/e om vanaf september 2015 de uitstroom van het 
Bachelor College goed te kunnen accommoderen. Een taskforce heeft verkend welke hervormingen 
binnen de TU/e Graduate School noodzakelijk zijn. Daarbij zijn de volgende doelen geformuleerd: 
• meer aandacht voor professionele vaardigheden; 
• meer instroom van internationale studenten; 
• vorming van een echte academische “community”; 
 

http://studiegids.tue.nl/centrale-content/verbreding/tue-honors-academy/honors-tracks/big-data/
http://studiegids.tue.nl/centrale-content/verbreding/tue-honors-academy/honors-tracks/empowerment-for-health-and-wellbeing/
http://studiegids.tue.nl/centrale-content/verbreding/tue-honors-academy/honors-tracks/empowerment-for-health-and-wellbeing/
http://studiegids.tue.nl/centrale-content/verbreding/tue-honors-academy/honors-tracks/energy-transition/
http://studiegids.tue.nl/centrale-content/verbreding/tue-honors-academy/honors-tracks/high-tech-systems/
http://studiegids.tue.nl/centrale-content/verbreding/tue-honors-academy/honors-tracks/light-force/
http://studiegids.tue.nl/centrale-content/verbreding/tue-honors-academy/honors-tracks/molecular-health-sensors-challenge/
http://studiegids.tue.nl/centrale-content/verbreding/tue-honors-academy/honors-tracks/multiscale-science-engineering/
http://studiegids.tue.nl/centrale-content/verbreding/tue-honors-academy/honors-tracks/smart-cities/
http://studiegids.tue.nl/centrale-content/verbreding/tue-honors-academy/honors-tracks/smart-mobility/
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• meer doorstroom van MSc afgestudeerden naar de ontwerpers- (PDEng) en  
  onderzoekersopleidingen (PhD); 
• extra uitdagingen voor excellente studenten; 
• transparante kwaliteitszorg in de PDEng en PhD opleidingen en betere studierendementen. 
 
Inmiddels is de TU/e, met inachtneming van deze elementen, vrijwel gereed met de uitwerking van de 
beoogde concrete herzieningen voor de masterfase. De hervormingen in de Graduate School zijn 
verwerkt in een programmaplan. Alle masteropleidingen hebben in het verslagjaar hard gewerkt aan de 
ontwikkeling van de herziene mastercurricula. De vernieuwde masteropleidingen zullen per 1 september 
2015 van start gaan. De onderzoeks- en innovatieportfolio speelt een belangrijke rol bij de verdere 
inhoudelijke ontwikkeling van de graduate programs binnen de Graduate School, zodanig dat de link 
met de onderzoekszwaartepunten verder geëxpliciteerd wordt. Ook wordt gewerkt aan de ontwikkeling 
van honors programs op masterniveau. 
 
Onderwijsvernieuwing 
Vooruitlopend op deze meer fundamentele hervormingen zijn een nieuwe masteropleiding op het gebied 
van kernfusie en de nieuwe ontwerpersopleidingen (PDEng) Automotive Systems Design, Clinical 
Informatics, Health Care Systems Design, Qualified Medical Engineer en Smart Energy Buildings & 
Cities van start gegaan. Bij het onderzoek achter de MSc Fusion Energy wordt intensief samengewerkt 
met FOM DIFFER. Bij de PDEng Smart Energy Buildings & Cities wordt intensief samengewerkt met de 
EIT KIC InnoEnergy. Bij de eerder genoemde major Medische Wetenschappen wordt nauw 
samengewerkt met de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Ook via deze weg is het profiel van de 
TU/e in de Strategic Areas Energy, Health en Smart Mobility verder versterkt, aangezien het om landelijk 
unieke opleidingen gaat. 
 

 
 

In aanvulling op de hervormingen in haar degree programs heeft de TU/e eerder een nieuw type non-
degree program geïntroduceerd: de zogenaamde certificaatprogramma’s (TU/e+ programma’s). Deze 
korte programma’s verrijken het instellingsprofiel en stellen studenten in de gelegenheid om speciale 
accenten in hun vakkenpakket aan te brengen. Ook voor externe cursisten kunnen deze programma’s 
interessant zijn. Tot nu toe zijn drie certificaatprogramma’s gestart: Technology Entrepreneurship (BSc 
niveau), Intelligent Lighting (BSc niveau) en Technology Entrepreneurship and Management (MSc 
niveau). 
 
Kwaliteitszorg 
Op het punt van het TU/e profiel in termen van kwaliteit(szorg) hebben in het verslagjaar de resultaten 
van de Instellingstoets Kwaliteitszorg van de NVAO centraal gestaan. De formele uitslag van deze toets 
is inmiddels positief gebleken. In aansluiting op de resultaten van de instellingstoets heeft KPMG 
gewerkt aan voorstellen inzake de governance van het onderwijs en de onderwijsondersteuning. 
 
Op basis van een gewijzigde taakopdracht en met een gewijzigde samenstelling heeft de Centrale 
Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CCKO) in het verslagjaar een herstart gemaakt. In 2014 heeft de 
CCKO onder andere analyses van de resultaten van het bindend studieadvies opgeleverd, de 
jaarverslagen van de examencommissies zijn geëvalueerd, er is advies uitgebracht ten aanzien van het 
fraudebeleid rond de tentaminering en bij enkele faculteiten wordt een audit op het gebied van 
professionele vaardigheden uitgevoerd.  
 

De ‘Ingenieur van de toekomst’ vraagt om hervormingen 
De hervormingen in de graduate fase zullen leiden tot een aanzienlijk grotere en meer gevarieerde 
uitstroom van ingenieurs, ontwerpers en onderzoekers. Daarmee komt de TU/e beter dan voorheen 
tegemoet aan de behoefte aan technologische kenniswerkers, zowel in de regio Brainport Eindhoven 
als daarbuiten. De al gerealiseerde groei in de bachelorfase laat zien dat de behoefte aan deze 
hervormingen reëel is. Belangrijk is dat deze groei zich doorzet in overeenstemming met het 
instellingsprofiel. Bij voortgezette groei in de toekomst zal bijvoorbeeld reflectie nodig zijn op 
onderdelen van de onderwijsvisie van de TU/e, zoals de wijze waarop invulling kan worden gegeven 
aan de meester-gezel relatie. 
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In het kader van de ontwikkeling van de Graduate School TU/e is een projectgroep Quality Assurance 
voor de Graduate School ingesteld, met als opdracht o.a. een visie op kwaliteitszorg binnen de 
Graduate School te formuleren en een kwaliteitszorgcyclus en toetsbeleid voor PDEng opleidingen te  
ontwerpen. De projectgroep heeft zich onder andere gebogen over de bestaande praktijk met betrekking 
tot de beoordeling van afstudeerprojecten in de masterfase en heeft een inventarisatie gemaakt van de  
bestaande praktijken, wensen en ideeën van de ontwerpersopleidingen. In 2015 wordt de visie op 
kwaliteitszorg binnen de Graduate School opgeleverd.  
 
Wat betreft de kwaliteit van docenten is in het verslagjaar de bestaande BKO-regeling gehandhaafd. Het 
percentage BKO-gecertificeerde docenten stijgt gestaag. Daarnaast is geëxperimenteerd met een  
programma Advanced Academic Teaching voor docenten die hun kwaliteiten nog verder willen 
ontwikkelen. 
 
In het verslagjaar heeft een Task Force ICT in het Onderwijs een visie opgesteld voor het gebruik van 
ICT in het onderwijs aan de TU/e. Besloten is prioriteit te geven aan de inzet van “blended learning” 
t.b.v. TU/e studenten en mogelijke belangstellenden voor het volgen van een opleiding aan de TU/e. 
Ontwikkeling van MOOCs heeft een meer beperkte functie in de zin van etaleren van specifieke sterktes 
van de TU/e naar een breder publiek. 
De TU/e is toegetreden tot het Coursera platform voor het aanbieden van MOOCs. In dit kader worden 
inmiddels twee MOOCs aangeboden: Process Mining: Data Science in Action en Sports and Building 
Aerodynamics. Een tweede Task Force ICT in het Onderwijs heeft in het verslagjaar de vastgestelde 
visie verder uitgewerkt in concreet beleid. 
 
b. Profilering en zwaartepuntvorming 
De TU/e heeft in 2014 verdere stappen gezet in de ontwikkeling van de onderzoekszwaartepunten en de 
daarop gebaseerde profilering. Excellentie op internationaal niveau is voor elk zwaartepunt van 
onderzoek een basisvoorwaarde. Daarnaast kijkt de TU/e naar de gebieden waarin wetenschappelijke 
kennis benut kan worden in de maatschappij en het bedrijfsleven. 
 
Naast de reeds bestaande strategic areas (Energy, Health en Smart Mobility), heeft de TU/e in 2013 
haar profiel verder versterkt op de gebieden van High Tech Systems, (Biobased en Biomedical) 
Materials en Data Science. In december 2013 is het Data Science Center Eindhoven (DSC/e) opgericht 
en in 2014 heeft de kick-off van het High Tech System Center (HTSC) plaatsgevonden.  
De TU/e heeft daarnaast langs de volgende lijnen verdere stappen gezet in de onderzoeksprofilering en 
zwaartepuntvorming: 
 
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 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. In 2013 en 2014 zijn op deze wijze zo’n 270 promotieplaatsen gerealiseerd en zijn er 
inmiddels  87 promovendi gestart. De overige plaatsen worden in 2015 ingevuld.  
 
Zwaartekrachtprogramma’s 
De TU/e mocht zich in 2012 en 2013 verheugen in een groot aantal honoreringen binnen het NWO-
programma Zwaartekracht. In 2014 is een start gemaakt met de drie laatst toegekende 
zwaartekrachtprogramma’s. 
 
Deze programma’s sluiten nauw aan bij een aantal onderzoekssterktes van de TU/e, te weten Complex 
Molecular Systems (ICMS), Data Science, Photonica of Nano-Engineering en Catalyse. De 
zwaartekrachthonoreringen geven de TU/e daarom een zetje in de rug in haar zwaartepuntvorming. Zij 
zijn ook een erkenning van de inspanningen van de afgelopen jaren: zo hebben Photonica en Catalyse 
een belangrijke basis als erkende en gefinancierde toponderzoekscholen, zo investeren TU/e en 
Universiteit Utrecht gezamenlijk in het zwaartekrachtprogramma Catalyse als onderdeel van de reeds 
gestarte samenwerking en heeft de TU/e al langjarig en substantieel in het ICMS geïnvesteerd.  
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Samenwerking met universiteiten 
De TU/e is een relatief kleine, maar gespecialiseerde universiteit. Samenwerking met andere 
universiteiten is onmisbaar voor het stimuleren van excellentie, voor vernieuwing in de wetenschap, voor 
afstemming over profilering en voor het bereiken van kritische massa op zwaartepunten. De TU/e richt 
zich daarom op de volgende samenwerkingen: 
• Alliantie met Universiteit Utrecht en UMC Utrecht, met daarin o.a. projecten op de gebieden van 

Solar Fuels (Energy, Catalyse), Regenerative Medicine en Medical Imaging. 
• Samenwerking met TU Delft en Universiteit Twente op veel gebieden, o.a. Design, Human 

Technology Interaction, ICT, Ethics, Mathematics, Built Environment en Humans & Technology. 
• Samenwerking met de Technische Universität München (TUM), École Polytechnique Fédérale de 

Lausanne (EPFL) en Danmarks Tekniske Universitet (DTU) in de alliantie EuroTech Universities 
binnen Europese programma’s en thema’s, zoals Mobility en Energy. 

 
Naast deze strategische samenwerkingen, neemt de TU/e deel in drie van de vijf Knowledge & 
Innovation Communities (KIC’s) van het European Institute for Innovation & Technology (EIT). De 
consortia rond Energy (InnoEnergy) en ICT (ICT Labs) waren al in 2011 geselecteerd. Eind 2014 is ook 
het consortium EIT Health uitverkoren om op dit gebied een Europees gezichtsbepalend 
innovatienetwerk te vormen. De TU/e participeert hierin als één van 27 hoger onderwijs en 
onderzoeksorganisaties, naast belangrijke industriële partijen en talrijke associate partners uit in totaal 9 
landen.  
 
 
 

Zwaartekracht in Eindhoven 
De TU/e is participant in de volgende Zwaartekrachtprogramma’s: 
 
• Research Center for Functional Molecular Systems 

Een consortium van onderzoekers (TU/e, Radboud, RuG) start het onderzoekscentrum voor 
functionele moleculaire systemen. De ambitie is om complete controle te krijgen over moleculaire 
zelfassemblage, bijvoorbeeld om nanomotortjes te maken en dynamische biomaterialen voor 
weefselreparatie in het lichaam en om grip te krijgen op efficiënte meervoudige 
katalyseprocessen zoals die in cellen plaatsvinden. 
 

• Networks  
Een consortium van elf wiskunde- en informatica-onderzoekers van vier instituten met het doel te 
werken aan de dringende uitdagingen waar grootschalige netwerken ons voor stellen. Niet alleen 
digitale netwerken maar ook verkeers- en vervoersnetwerken en energienetwerken zijn vaak niet 
(goed genoeg) berekend op onverwachte situaties. Dit onderzoeksproject richt zich op 
modelleren, begrijpen, beheersen en optimaliseren van complexe en zeer veranderlijke 
netwerken. 
 

• Research Centre for Integrated Nanophotonics 
Dit onderzoeksproject van natuurkundigen en elektrotechnici is gericht op het ontwikkelen van de 
optische technologie die nodig is om zeven miljard mensen te verbinden met elkaar en met de 
datacentra die toegang geven tot de kennis en informatie van onze wereld. Deze technologie zal 
het transport van gigantisch grote (petabyte-)datastromen tussen miljarden processors mogelijk 
maken. 
 

• Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion 
Chemici, natuurkundigen en ingenieurs bundelen hun krachten om processen om toekomstige 
brandstoffen en chemische bouwstenen te maken radicaal te veranderen. Het onderzoek richt 
zich op het ontwikkelen van nieuwe en perfectioneren van bestaande katalyseprocesssen. Het 
ultieme doel van het Netherlands Center for Multiscale Catalytic Energy Conversion is om zeer 
efficiënte katalyseprocessen te ontwikkelen voor verschillende energie- en materiaalbronnen, 
zoals fossiele brandstoffen, biomassa en zonne-energie. 
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Onderzoeks- en innovatieportfolio 
De TU/e heeft in 2014 verdere voorbereidingen getroffen voor een portfolio, waarin onderzoeksgebieden 
(science for science) en innovatiethema’s (science for industry and society) helder met elkaar worden 
verbonden. Deze portfolio dient als basis voor: 
• Het leerstoelenbeleid van de universiteit, waarbij elke benoeming zal worden getoetst aan de 

ontwikkelingsvragen binnen de wetenschappelijke gebieden en het innovatiebeleid, waarbij de eigen 
onderzoeksinzet wordt opgelijnd met relevante vragen vanuit de maatschappij en bedrijven. 

• De investeringen die op universitair niveau vanuit de strategische component van het verdeelmodel 
worden gedaan: urgentie en opbrengsten van verschillende investeringenopties worden hierbij tegen 
elkaar afgewogen. 

• De profilering van de TU/e: wat de TU/e profileert hangt af van de doelgroep. Met een duidelijke 
portfolio kan de TU/e enerzijds flexibeler, maar anderzijds ook consistenter het eigen profiel naar 
voren brengen. 

 
In 2014 zijn met name de innovatiegebieden High Tech Systems, Data Science en Materials verder 
vormgegeven, o.a. op basis van de Impuls Promotieplaatsen.  
 
c. Kennisvalorisatie 
De afgelopen tien jaar is op het terrein van kennisvalorisatie een succesvolle aanpak gehanteerd. De 
vraagsturing vanuit bedrijven en maatschappij is echter veranderd en ook de universiteit kijkt op een 
andere manier naar ‘buiten’ dan tien jaar geleden.  
In 2014 is de samenwerking met bedrijven sterk geïntensiveerd met de TU/e Impuls Promotieplaatsen. 
In deze impuls zijn naast een groot aantal kleinere projecten verschillende flagship-projecten opgestart. 
Zo is het partnership met Philips versterkt met ca. 70 promotieplaatsen in vier flagshipprojecten op de 
gebieden Health (datamining, monitoring), Lighting en Data Science. Met de activiteiten van DSM op de 
Chemelot Campus zijn verschillende programma’s op het gebied van materialen ontworpen. 
Het afgelopen jaar was ook het jaar waarin de nieuwe programma’s van Horizon 2020 in hun volle 
omvang zijn opengesteld. De TU/e heeft zich hierop goed voorbereid. Met een toenemende 
internationale concurrentie is ten opzichte van vorige jaren een lichte stijging in verworven fondsen te 
zien. Naast specifiek op kennisvalorisatie gerichte programma’s zoals de EIT KIC’s dragen de resultaten 
in de op fundamenteel onderzoek gerichte European Research Council daar in sterke mate aan bij. In 
2014 wisten onderzoekers van de TU/e twee starting grants, vier consolidator grants en twee advanced 
grants te behalen. Hiermee kent de TU/e sinds de start van de ERC in 2007 zo’n 24 ‘grantees’.  
Een activiteit die aan de TU/e constant de aandacht heeft, is het genereren van nieuwe bedrijvigheid en 
het stimuleren van ondernemerschap. In 2014 heeft de TU/e zo’n 30 nieuwe bedrijven ondersteund en 
hebben in het onderwijs zo’n 600 studenten één van de Entrepreneurship & Technology onderdelen 
gevolgd, de minor, USE-leerlijn of de Master Course. 
Daarnaast heeft de TU/e in 2014 de nieuw ontworpen valorisatie-indicatoren gehanteerd in een pilot-
fase. Vanaf het jaar 2015 zal op basis van deze indicatoren de voortgang op het gebied van valorisatie 
worden gerapporteerd.  
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1.11 Kerncijfers meerjarenbegroting 
 

Kerncijfers Staat van Baten en Lasten (enkelvoudig) 
(in miljoenen euro’s)     
 Realisatie 2014 Begroting 2015 Prognose 2016 Prognose 2017 
     
Rijksbijdrage OCW 185,7 186,9 191,9 191,8 
College- en examengelden 19,6 21,0 21,4 21,8 
Werk voor derden 91,5 89,8 93,4 94,7 
Overige baten 17,0 16,7 13,9 13,7 
Totaal baten 313,8 314,4 320,6 322,0 
     
Personele lasten 200,8 205,4 208,1 210,9 
Afschrijvingen 20,1 21,3 24,8 21,6 
Huisvesting 22,1 22,1 18,3 19,5 
Overige lasten 68,4 65,4 67,2 67,9 
Totaal lasten 311,4 314,2 318,4 319,9 
     
Saldo baten en lasten 2,4 0,2 2,2 2,1 
     
Rentebaten en -lasten -4,5 -4,7 -4,7 -4,6 
Resultaat deelnemingen 3,7 2,5 2,5 2,5 
     
Resultaat 1,6 -2,0 0,0 0,0 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten 
De TU/e wil in de periode van 2015-2018 jaarlijks maximaal € 2,0 miljoen euro onttrekken aan het eigen 
vermogen voor zover dit nodig is voor de financiering van de Impulsregeling. De Impulsregeling houdt in 
dat de TU/e onder voorwaarden promotieplaatsen in samenwerking met het bedrijfsleven bekostigt. De 
TU/e verwacht conform het Strategisch Plan TU/e 2020 de instroom van bachelor en masterstudenten te 
verhogen, alsmede het realiseren van een verbetering van het studierendement. Naar verwachting zal 
de rijksbijdrage toenemen tot 191,8 miljoen euro. Dit wordt veroorzaakt door de toename van het 
relatieve aandeel in de bekostiging. Daar staat echter een korting tegenover voor de stimulering van 
vermindering van overhead in het hoger onderwijs. Daarnaast lopen in de planperiode een aantal 
tijdelijke toegekende bedragen in de rijksbijdrage af. Tegenover dat laatste staat ook een daling van de 
lasten. 
De meerjarenbegroting is gebaseerd op uitgangspunten zoals studentenprognoses en opbrengsten uit 
werk voor derden. Deze zijn nader omschreven in de continuïteitsparagraaf onder 1.12. 
 
De collegegelden nemen toe vanwege een jaarlijkse groei van het aantal studenten. Naar verwachting 
zullen studenten minder lang ingeschreven zijn als gevolg van verbetering van het studierendement.  
 
Ontwikkeling studentenaantallen* 
(aantallen)     
 Realisatie 2014 Begroting 2015 Prognose 2016 Prognose 2017 
     
Totaal aantal studenten 9044 9.599 10.196 10.766 
 
*Betreft aantallen bij begin collegejaar 

 
De TU/e zet met haar beleid in op intensivering van (strategische) samenwerking met het bedrijfsleven 
en verdere ontwikkeling van haar netwerk en consortiavorming. Deze samenwerking dient te leiden tot 
meer opdrachten voor derden (contractonderzoek). Hiervoor is meer wetenschappelijk personeel nodig.  
De loonkosten en personele bezetting zijn gebaseerd op de begroting 2015. Hierbij wordt de verhoging 
vanuit de nieuwe CAO gecompenseerd door lagere sociale lasten.  
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Personele bezetting in gemiddelde FTE* 
(aantallen)     
 Realisatie 2014 Begroting 2015 Prognose 2016 Prognose 2017 
     
Vast wetenschappelijk personeel 778          840  840  840  
Tijdelijk wetenschappelijk personeel         1.037          1.198          1.250          1.304  
Totaal wetenschappelijk personeel 1.815  2.038          2.090          2.144 
Ondersteunend en Beheerspersoneel            988             986             986             986  
Totaal TU/e         2.803          3.024          3.076          3.130  

 
* Dit betreft personeelsaantallen van de TU/e enkelvoudig. Personeelsaantallen van dochtermaatschappijen zijn 
buiten beschouwing gelaten. 

 
De huisvestingslasten zijn gebaseerd op de uitvoering van de investeringsplannen in het kader van 
Campus 2020. De kosten van apparatuur en inventaris, materiaal gebonden lasten en de diverse lasten 
zijn gebaseerd op de laatste inzichten, afkomstig uit de begroting 2015.  

 
Kerncijfers Balans (enkelvoudig) 
(in miljoenen euro’s)     
 Realisatie 2014 Begroting 2015 Prognose 2016 Prognose 2017 
     
Materiële vaste activa 271,8 270,3 264,5 273,5 
Financiële vaste activa    22,3    23,6    24,8    26,1 
Vaste activa 294,1 293,9 289,3 299,6 
          
Voorraden 0,3 0,3 0,3 0,3 
Vorderingen 39,0 38,1 39,3 39,6 
Liquide middelen    29,3    25,4    32,4    22,3 
Vlottende activa 68,6 63,8 72,0 62,2 
          
Totaal activa 362,7 357,7 361,3 361,8 
          
Algemene reserve publiek 109,7 105,2 102,7 97,7 
Algemene reserve privaat 21,5 24,0 26,5 29,0 
Bestemmingsfonds privaat     0,6     0,6     0,6     0,6 
Totaal eigen vermogen 131,8 129,8 129,8 129,8 
          
Voorzieningen 16,8 17,0 17,0 16,9 
Langlopende schulden 94,8 93,6 92,4 91,1 
Kortlopende schulden 119,3 117,4 122,2 124,1 
          
Totaal passiva 362,7 357,7 361,3 361,8 
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Toelichting op de balans 
De komende jaren wordt fors geïnvesteerd in de huisvesting volgens het Masterplan Campus 2020. 
Door deze investeringen zien we een afname van de liquide middelen. Door de resultaten van de 
deelnemingen groeit het private deel van de algemene reserve. De algemene publieke reserve neemt 
af. In de voorzieningen worden geen bijzondere ontwikkelingen verwacht. Op de langlopende leningen 
vindt reguliere aflossing plaats. De kortlopende schulden nemen voornamelijk toe samenhangend met 
de verwachte omzetgroei.  
 
 
Huisvestingsbeleid 
(in miljoenen euro’s)     
 Realisatie 2014 Begroting 2015 Prognose 2016 Prognose 2017 
     
Investeringen in gebouwen           45,4            16,9            16,0            27,7  
Investeringen in apparatuur             4,8              3,0              3,0              3,0  
Totaal           50,2            19,9            19,0            30,7  

 
 

De huisvestingsambities van de Technische Universiteit Eindhoven zijn omschreven in het Masterplan 
Campus 2020. Dit plan behelst een grondige modernisering van het gebouwencomplex van de 
universiteit.  
 
De investeringen in gebouwen en terreinen in 2014 hebben in hoofdzaak betrekking op de realisatie van 
Campus 2020 en bestaan uit fase 2 (FLUX) en de voorbereiding van fase 3 (Renovatie Hoofdgebouw). 
Medio november 2014 is het project FLUX (nieuwbouw voor de faculteiten Electrical Engineering en 
Technische Natuurkunde) bouwtechnisch opgeleverd. De inrichting en verhuizing van de medewerkers 
zal naar verwachting medio maart 2015 gereed zijn. 
 
Het gebouw Potentiaal is in 2014 via een Europese aanbesteding in de markt gezet. Na verhuizing van 
de faculteit Electrical Engineering neemt Dura Vermeer Potentiaal in 2015 in erfpacht en wordt het 
gebouw ontwikkelt voor studentenhuisvesting. 
 
De belangrijkste investeringen in 2015 hebben betrekking op de afsluitende werkzaamheden van fase 2 
(FLUX) en de hiermee samenhangende afwerking van de Groene Loper. Verder zullen in relatie tot fase 
3 (Renovatie Hoofdgebouw) voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd om het Hoofdgebouw te 
strippen en asbestvrij te maken. 
Voor 2016 en 2017 bestaan de investeringen hoofdzakelijk uit de daadwerkelijke renovatie van het 
Hoofdgebouw (fase 3). Door deze investeringen neemt het saldo liquide middelen gestaag af.  
 
 
Financieringsbeleid 
(in miljoenen euro’s)     
 Realisatie 2014 Begroting 2015 Prognose 2016 Prognose 2017 
     
Beginstand 92,5                    91,2            90,0            88,8  
Opname leningen                -                   -                   -                   -    
Aflossingen              1,3               1,3               1,2               1,3  
Langl. rentedragende schulden           91,2            90,0            88,8            87,5  
     
Overige langlopende schulden             3,6              3,6              3,6              3,6  
Totaal           94,8            93,6            92,4            91,1  
 
 
Door de aflossing van een lening dalen de rentelasten licht. Voor de bedrijfsvoering op lange termijn 
wordt geen additionele financieringsbehoefte verwacht.  
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1.12 Continuïteitsparagraaf 
Deze paragraaf geeft inzicht in de toekomstrichting welke TU/e voor ogen heeft. Het geeft een 
beschrijving van de strategie en beleidskeuzes die bijdragen aan de continuïteit van de bedrijfsvoering. 
Het tweede deel van deze paragraaf geeft een beschrijving van de belangrijkste risico’s en de wijze 
waarop de risico’s worden beheerst.  
 

Toekomstrichting 
Strategie 
De TU/e heeft in 2011 het Strategisch Plan TU/e 2020 opgeleverd. Hierin is een groeitraject uitgezet. De 
TU/e streeft naar een vooraanstaande positie in de wereld als internationale researchuniversiteit in 
engineering, science & technology, wil bekend staan om haar grote  
wetenschappelijke en maatschappelijke impact en haar substantiële betekenis voor de 
concurrentiepositie van Brainport Zuidoost-Nederland en de Nederlandse kenniseconomie. Het 
strategisch plan is geconcretiseerd in het Instellingsplan 2013-2016  waarin concrete activiteiten en 
beoogde resultaten zijn benoemd. Voor elk onderdeel van de strategie zijn projecten gestart, 
projectleiders aangewezen en doelen voor de komende jaren gesteld. In het najaar van 2012 is een 
prestatieafspraak met de staatssecretaris van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
gemaakt. Zie paragraaf 1.10 Prestatieafspraak voor een toelichting.  
 
Een deel van de doelstellingen die de TU/e in haar Strategisch Plan TU/e 2020 heeft opgenomen is 
inmiddels grotendeels gerealiseerd, andere gebieden zijn nog in ontwikkeling en voor een aantal zaken 
geldt dat er toch andere keuzes zijn gemaakt. Bovendien is het universitaire landschap volop in 
beweging. Dit vraagt om een update van het Strategisch Plan TU/e 2020. Het College van Bestuur 
streeft er naar om deze update in 2015 op te leveren. Daarnaast wordt de universiteit ook de komende 
jaren geconfronteerd met de gevolgen van het wegvallen van onderzoeksubsidies van de rijksoverheid. 
Dit heeft tot gevolg dat de TU/e ook de komende jaren in lijn met het strategisch plan en het 
instellingsplan moet inzetten op het verwerven van inkomsten uit private en Europese bronnen en uit 
fondsenwerving. Hiertoe stelt de TU/e in samenwerking met industriële en onderzoekspartners 270 extra 
promovendi aan. Daarvoor investeert de universiteit tot en met 2019 in totaal ruim € 23 miljoen euro en 
stelt hiervoor aanvullende huisvesting en faciliteiten ter beschikking. Bedrijven en collega-
onderzoeksinstellingen investeren een bedrag van € 30-40 miljoen euro. De TU/e en haar partners 
versterken zo de onderlinge samenwerking op belangrijke onderwerpen zoals energie, gezondheid, 
mobiliteit, high tech systemen, data science en materialen.  
 
Het beleid voor 2015 wordt in belangrijke mate bepaald door de projecten die op de Bestuurlijke agenda 
staan. Hieronder volgt een overzicht van deze projecten: 
• TU/e Bachelor College 
• TU/e Graduate School 
• Kwaliteitszorgsysteem onderwijs 
• Onderzoeksexcellentie 
• Strategic Innovation Areas 
• Onderzoeksinfrastructuur  
• Kennisvalorisatie  
• Human Resources Development 
• TU/e Science Park 
• Digitale universiteit 
• Internationalisering 
• EU-strategie 
• Duurzaamheid 
 
(Strategische) samenwerkingen 
Naast de bestaande samenwerkingen met diverse private partijen is de TU/e ook bezig met het opzetten 
van een samenwerking op de Chemelot Campus. Deze samenwerking zal in 2015 officieel bekrachtigd 
worden onder de naam Chemelot InSciTe (Institute for Science and Technology). Chemelot InSciTe is 
een instituut voor biobased en biomedische materialen. In Chemelot InSciTe trekken 
topwetenschappers, het bedrijfsleven en de overheid samen op als internationaal kennisknooppunt om  
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innovatieve nieuwe chemische bouwstenen van biomassa te maken en nieuwe biomedische materialen 
te ontwikkelen, te testen en klaar te maken voor marktintroductie. 
Op het gebied van samenwerking in onderwijs en onderzoek zijn de TU/e en Tilburg University (TiU) 
voornemens een gezamenlijke Graduate School in ’s-Hertogenbosch op het gebied van Data Science 
op te zetten.  
 
Studenten 
De TU/e is in 2011 gestart met de ingrijpende hervorming van het complete bacheloronderwijs met als 
doel de opleidingen aantrekkelijker, uitdagender en kansrijker te maken. De in het Bachelor College 
ingezette lijn naar meer differentiatie en individuele keuzeruimte wordt doorgetrokken in het 
masteronderwijs (Graduate School). Met de invoering van het Bachelor College is de instroom in de 
bacheloropleidingen fors gestegen. De verwachting is dat de instroom in het Bachelor College en de 
Graduate School de komende jaren verder zal groeien.  Om studenten te interesseren en motiveren 
voor een studie aan de TU/e, wordt structureel geïnvesteerd in wervingsactiviteiten. Niet alleen voor 
vwo-studenten, ook voor hbo-ers en bachelors aan andere universiteiten, zowel in Nederland als het 
buitenland.  
Het arbeidsmarktperspectief voor afgestudeerden aan de TU/e is structureel positief, de verwachting is 
dat dit de komende jaren zo blijft. 
 
Personeel 
Er is zowel op onderwijs- als onderzoeksgebied behoefte aan een uitbreiding van de capaciteit 
(wetenschappelijk personeel). Voor het onderwijs hangt deze uitbreiding samen met de groei in 
studentenaantallen. Voor het onderzoek hangt dit samen met de intensivering van contractactiviteiten. 
De TU/e wil haar samenwerking met het bedrijfsleven verder intensiveren.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 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.De uitbreiding in 
personeel heeft slechts een beperkte impact op het ondersteunend personeel. Efficiencymaatregelen, 
waaronder voortschrijdende digitalisering bieden hier adequate oplossingen.  
 
Huisvesting en inventaris 
In het investeringsplan Campus 2020 van de TU/e is de keus gemaakt om alle faculteiten te 
concentreren op een compacte campus. Hiervoor worden gebouwen gerenoveerd en in sommige 
gevallen is ook nieuwbouw noodzakelijk. De gebouwen zijn gegroepeerd rondom een groen en autovrij 
gebied, de “Groene Loper”. De faculteiten krijgen een ingang aan de Groene Loper. De grenzen tussen 
de faculteiten zullen enigszins vervagen. Enerzijds zullen een aantal faculteiten gezamenlijke 
huisvesting krijgen anderzijds zullen kantoren, onderwijsruimten en soms ook laboratoria door 
verschillende faculteiten worden gebruikt. De verbinding tussen de gebouwen wordt op maaiveldniveau 
gefaciliteerd door de Groene Loper en op de 1ste verdieping door het waardevolle loopbruggensysteem 
van de TU/e. 
Doordat alle faculteiten en faciliteiten in het compacte gebouwcomplex worden ondergebracht komt er 
op het universiteitsterrein ruimte vrij. Deze kan worden gebruikt om kennisintensieve bedrijven en 
andere kennisinstellingen aan te trekken. Ook geeft dit ruimte om de technische hbo-opleidingen en 
studentenhuisvesting op de campus te realiseren. 
 
De uitvoering van de investeringsplannen in het kader van het investeringsplan Campus 2020 wordt 
gestuurd door een stuurgroep met daarin twee leden van het College van Bestuur, een decaan, de 
directeur van de Dienst Huisvesting, de directeur van de Dienst Financiële en Economische Zaken en 
een hoogleraar.  
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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: het aanwijzen van architecten, de goedkeuring van het ontwerp, het opdracht geven aan 
aannemers en het periodiek volgen van de realisatie en het volgen van de financiële afwikkeling.  
Voor de bewaking wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde baseline, een financieel 
meerjarenoverzicht van zowel de Campus 2020 projecten als de overige huisvestingsprojecten, 
ingedeeld naar jaar en lopend van 2009 t/m 2020. In dit overzicht worden zowel de begrote bedragen 
als de (verwachte) realisatie vermeld. Iedere vier weken wordt van de baseline een update gemaakt.  
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 
impact van de investeringsplannen op de huisvestingsratio van de TU/e. De uitvoering van de 
huisvestingsplannen dienen te passen binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde 
huisvestingsratio.  
 
Financiering en treasurymanagement 
Het financieringsbeleid binnen de TU/e is vastgelegd in het Financieringsstatuut 2014 en beperkt zich tot 
de publiekrechtelijke rechtspersoon TU/e. Het Financieringsstatuut sluit aan bij de algemene regeling 
‘Beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek’, opgesteld door het Ministerie van 
OCW. Het bevat regels en normen met betrekking tot beleggen en belenen. Periodiek wordt het College 
van Bestuur geïnformeerd over de naleving van het financieringsbeleid. 
 
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 AA 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.  
 
Risico’s en risicobeheersing 
De TU/e kent diverse (financiële) risico’s. Hierna worden de belangrijkste behandeld.  
 
Strategische en operationele risico’s 
Onderwijs en onderzoek zijn als wettelijke taak 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.  
Ten aanzien van onderzoek heeft de invulling van het nationale Topsectorenbeleid en op Europees 
niveau de invulling van Horizon 2020 een aanzienlijke impact op de onderzoeksfinanciering. Daarnaast 
vormen tegenvallende projectacceptaties een risico voor het onderzoeksgebied.  
De TU/e heeft een meerjarenplanning “Campus 2020” ontwikkeld (reeds beschreven onder huisvesting). 
Dit hangt samen met omvangrijke verbouw- en nieuwbouwplannen die zorgen voor additionele 
huisvestings- en financieringslasten.  
 
Financiële risico’s  
Er bestaat onzekerheid binnen het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot 
(nieuwe) bezuinigingen en stelselwijzigingen van de rijksbijdrage die OC&W aan universiteiten verstrekt. 
De rijksbijdrage omvat een voorwaardelijke financiering welke afhankelijk is van de prestatieafspraken 
met OC&W van eerdere jaren. Snel groeiende instroom van studenten legt additionele druk op 
onderwijsgerelateerde kosten die voor de baat uit gaan. Deze aspecten van de rijksbijdrage leiden tot 
een onzekerheid in de beschikbare middelen en mogelijke scheefgroei waarmee de TU/e haar  
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organisatie exploiteert en waar de organisatie tijdig op moet anticiperen. 
 
Renterisico 
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 2014 
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 2014 heeft de TU/e een aantal leningen uitstaan voor een totaal bedrag van 92,6 
miljoen euro met een gemiddelde resterende looptijd van 21 jaar.  
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.  
 
Reële waarde 
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 aanvullende zekerheden te vragen ter afdekking van deze negatieve 
waarde. De TU/e heeft voldoende vermogen om aan dit verzoek te kunnen voldoen.  
 
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. 
 
Valutarisico 
Gezien de geringe omvang van transacties in buitenlandse valuta en de verplichting om transacties 
groter dan een waarde van 0,1 miljoen euro af te dekken is het valuta risico van de TU/e eveneens zeer 
beperkt.  
 
Financiële verslaggeving 
Bij de bepaling van voorzieningen worden schattingen gemaakt op basis van de meest redelijke 
aannames. Deze aannames zijn gebaseerd op onzekerheden en kunnen impact hebben op de interne 
en externe financiële verslaggeving. Dit betreft onder andere onzekerheden bij voorzieningen, de mate 
van subjectiviteit bij waarderingsvraagstukken en risico’s ten aanzien van de inrichting van de financiële 
verslaggevingssystemen. 
 
Wet- en regelgeving 
De Wet Normering Topinkomens gaat excessieve beloningen bij instellingen in de (semi)publieke sector 
tegen. Dit heeft tot gevolg dat de topfunctionarissen vanaf 1 januari 2016 niet meer dan € 178.000 per 
jaar mogen verdienen. Als gevolg van deze wetgeving loopt de TU/e het risico om kwalitatieve potentiële 
medewerkers niet aan de TU/e te kunnen verbinden. Dit zal met name gelden voor onderzoekers die 
verbonden zijn met het bedrijfsleven. Indirect kan deze wetgeving ertoe leiden dat de sterke 
verbondenheid met het bedrijfsleven hierdoor onder druk komt te staan.  
 
Risicobeheersing 
Elke beheerseenheid is verantwoordelijk voor de naleving van wettelijke voorschriften en regelgeving die 
in de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de daarvan afgeleide  
regelgeving zijn vastgelegd. Het uitgangspunt voor sturing van de TU/e is integraal management. Dit 
betekent dat elke beheerseenheid verantwoordelijk is voor de doelmatige en rechtmatige aanwending  
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van de middelen die ter beschikking worden gesteld. Een belangrijk onderdeel is de besteding van de 
rijksbijdrage voor de kerntaken van de universiteit en het voorkomen, opsporen en bestrijden van fraude. 
Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk op alle genoemde onderdelen.  
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 risicomanagement, dat is gericht op het reduceren, vermijden en verzekeren van risico’s 
maar ook op het aanvaarden van restrisico’s.  
 
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 hierbij een belangrijke 
rol als beheersinstrument voor het management en College van Bestuur. De TU/e heeft verder een 
geheel van procedures, richtlijnen, functiescheiding en interne controlemaatregelen geïmplementeerd 
om de organisatie te beheersen.  
 

1.13 Rankings 
De TU/e scoort goed in verschillende internationaal geaccepteerde rankings. In 2014 stond de TU/e op 
de 144e positie in de Times Higher Education World University Rankings, op de 147e positie in de QS 
World University Rankings en in rank range 301-400 in de Academic Ranking of World Universities 
(Shanghai Ranking). 
 
 
TU/e-positie in Times Higher Education World University Rankings 
Jaar  Ranking Score 
2010  114 55,3 
2011  115 51,3 
2012  114 55,6 
2013  106 52,3 
2014  144 50,5 
 
 
TU/e-positie in QS World University Rankings 
Jaar  Ranking Score 
2010  126 58,5 
2011  146 54,8 
2012  158 54,8 
2013  157 58,0 
2014  147 61,2 
 
 
TU/e-positie in Academic Ranking of World Universities (Shanghai) 
Jaar Rank range Ranking Score 
2010 401–500 437 10,2 
2011 301–400 364 11,6 
2012 301–400 383 10,9 
2013 301–400 357 11,8 
2014 301–400  320 13,1 
 
 
Het aandeel tevreden/zeer tevreden studenten over de opleiding in het algemeen is in 2014 gestegen 
ten opzichte van het jaar ervoor. 86,3% van de respondenten op de Nationale Studenten Enquête geeft 
aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de opleiding in het algemeen. In 2013 bedroeg dit percentage 
nog 83,5%. Hiermee wordt de ambitie (85%) behaald. 
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Aandeel (%) tevreden/zeer tevreden studenten over opleiding in het algemeen 
Jaar   Aandeel (%) 
2010   80,8 
2011   85,4 
2012   85,5 
2013   83,5 
2014   86,3 
Verplichte indicator WO 1b (Kwaliteit/excellentie: Studentenoordeel over opleiding in algemeen) in de 
Prestatieafspraak. Definitie: Het aandeel (%) respondenten (voltijds studenten) in de in jaar N 
gepubliceerde Nationale Studenten Enquête dat tevreden (score in categorie 4) of zeer tevreden (score 
in categorie 5) is over de opleiding in het algemeen, in het totale aantal respondenten (voltijds 
studenten) aan de instelling. Databron: DUO/NSE. Ambitie 2015: 85%. 
 
 
De TU/e scoorde in 2014 wederom als beste technische universiteit in de beoordelingen in de 
Keuzegids Universiteiten en de Keuzegids Masters. In de enquête onder hoogleraren van het weekblad 
Elsevier kwam de TU/e in 2014 wederom als beste technische universiteit uit de bus. 
 
 
TU/e-positie in Keuzegids Universiteiten 
Universiteit 2011 2012 2013 2014 2015 
TU/e 1 1 1 1 1 
UT 2 2 2 2 2 
TUD 3 3 3 3 2 
 
 
TU/e-positie in Keuzegids Masters 
Universiteit 2012 2013 2014 
TU/e 1 1 1 
UT 1 2 2 
TUD 3 3 3 
In 2012 deelden TU/e en UT in de Keuzegids Masters de eerste plaats. 
 
 
TU/e-positie in Elsevier hooglerarenenquête 
Universiteit 2010 2011 2012 2013 2014 
TU/e 2 1 1 1 1 
UT 3 3 3 3 3 
TUD 1 2 2 2 2 
 

Leiden Ranking (CWTS) 
De meest recente Leiden Ranking, van het Centre for Science and Technology Studies (CWTS), is in 
april 2014 gepubliceerd. Deze ranking beschrijft de performance van 750 belangrijke universiteiten in de 
wereld, met ten minste 1000 publicaties (publicatiejaren 2009-2012). Qua impact scoort de TU/e een 
83e plaats met een mean normalized citation score (MNCS) van 1.26 en een 94e plaats met een score 
van 13,5 procent aan top 10 procent publicaties. 
 

University-Industry Research Cooperation Scoreboard (CWTS) 
De TU/e komt als een van de beste onderzoeksuniversiteiten in de wereld uit de bus waar het gaat om 
het percentage gezamenlijke onderzoekspublicaties met onderzoekers uit het bedrijfsleven van het 
totale aantal onderzoekspublicaties. De TU/e behaalde een score van 15,0%. Sinds 2013 vormt deze 
ranking een onderdeel van de algemene Leiden Ranking. 
 

U-Multirank 
De TU/e heeft in 2013 geparticipeerd in een nieuwe Europese ranking met de naam U-Multirank. De 
ranking betreft zowel het instellingsniveau, als diverse disciplines (er is begonnen met business, 
mechanical engineering, electrical engineering en physics). Diverse aspecten worden onder de loep  
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genomen, zoals teaching/learning, research, knowledge transfer, international orientation en regional 
engagement. 
De eerste resultaten werden in mei 2014 gepubliceerd. De TU/e scoorde in het U-Multirank Performance 
Profile (een sun-burst diagram) beter dan gemiddeld op Reseach en Knowledge Transfer en maximaal 
op International Orientation. In totaal behaalde de TU/e de maximale score op 17 van de 29 indicatoren 
(segmenten in het sun-burst diagram) (= 17 A’s). In de ranking van het aantal A’s behaalde TU/e een 
gedeelde 4e plaats, achter ETH Zürich en Wageningen Universiteit (19 A’s) en Liverpool University (18 
A’s). Voor meer informatie zie www.umultirank.org.  
 

  

http://www.umultirank.org/
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2.1 Feiten en cijfers 
Instroom 
De instroom van eerstejaarsstudenten in de bacheloropleidingen in 2014-2015 laat wederom een 
aanzienlijke stijging zien ten opzichte van het jaar ervoor. In 2014-2015 stroomden 1712 eerstejaars 
bachelorstudenten in, ten opzichte van 1587 het jaar ervoor. De groei van de instroom sinds de 
invoering van het Bachelor College zet zich dus voort. De instroom van vrouwen is in percentage gelijk 
gebleven. Het percentage buitenlandse studenten stijgt licht. De ambitie om in 2015 1500 studenten te 
laten instromen in de bacheloropleidingen lijkt hierdoor zeker haalbaar.  
 
Het aantal geregistreerde intakegesprekken laat een forse stijging zien in 2014 (1213 gesprekken) ten 
opzichte van het jaar ervoor (644 gesprekken in 2013). Reden hiervoor is dat in 2014-2015 het 
intakegesprek verplicht is gesteld voor de bachelorstudenten die willen instromen aan de TU/e.  
 
De instroom van schakelstudenten uit hbo en wo is in 2014-2015 gestegen ten opzichte van 2013-2014. 
De instroom in de masteropleidingen van studenten die voor het eerst aan de TU/e zijn ingeschreven, 
laat in 2014-2015 een daling zien ten opzichte van het jaar ervoor. Let wel: het betreft hier een 
tussenstand per 1 december 2014. De trendmatige stijging van de instroom in de ontwerpersopleidingen 
sinds 2010 zet zich ook in 2014 verder door. In 2014 bedraagt de instroom in totaal 157. 
 
 
Eerstejaars instelling in bacheloropleidingen 
Studiejaar Aantal % vrouwen % buitenlanders 
2010–2011 1087 23 2 
2011–2012 1188 17 3 
2012–2013 1347 23 3 
2013–2014 1587 24 5 
2014–2015 1712 24 6 
Aantal: Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aantal eerstejaars instelling in de 
bacheloropleidingen per studiejaar (exclusief schakelstudenten wo en hbo). Bron: TU/e 
Onderwijsinformatiesysteem. Peildatum: 1 december. Ambitie 2015: 1400. 
 
 
Aantal intakegesprekken met eerstejaars bachelorstudenten 
Studiejaar Aantal 
2010 0 
2011 0 
2012 680 
2013 644 
2014 1213 
Aantal: Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aantal vooraangemelde eerstejaars 
bachelorstudenten met wie per kalenderjaar een intakegesprek is gevoerd. Bron: TU/e 
Onderwijsinformatiesysteem. Peildatum: 1 oktober. Ambitie 2015: 1200. 
 
 
Marktaandeel instroom bacheloropleidingen 
Studiejaar Landelijk TU/e % 
2009–2010 47120 1524 3 
2010–2011 46739 1501 3 
2011–2012 48279 1588 3 
2012–2013 46989 1730 4 
2013–2014 50099 1966 4 
Aantallen Eerstejaars Instelling. Deze getallen worden door de VSNU aangeleverd. Het aantal 
eerstejaars instelling is inclusief instroom schakelstudenten. Peildatum 1 oktober. 
 
 
 

2 Onderwijs en studenten 
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Instroom schakelstudenten (wo en hbo) 
Studiejaar Aantal % vrouwen % buitenlanders 
2010–2011 413 11 4 
2011–2012 376 12 6 
2012–2013 360 14 7 
2013–2014 374 12 9 
2014–2015 401 16 12 
 
 
Eerstejaars instelling in masteropleidingen 
Studiejaar Aantal % vrouwen % buitenlanders 
2010–2011 456 22 51 
2011–2012 513 19 52 
2012–2013 716 19 35 
2013–2014 624 22 43 
2014–2015* 568 23 62 
Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aantal eerstejaars instelling in 
masteropleidingen per studiejaar. Bron: TU/e Onderwijsinformatiesysteem. Peildatum: Einde studiejaar 
(voor nog lopende studiejaar tussenstand per 1 december van het verslagjaar). Ambitie 2015: 525.  
* De gegevens voor 2014–2015 betreffen de tussenstand per 1 december 2014. 
 
 
Marktaandeel instroom masteropleidingen 
Studiejaar Landelijk TU/e % 
2009–2010 10569 220 2 
2010–2011 11317 239 2 
2011–2012 9458 250 3 
2012–2013 10910 235 2 
2013–2014 11969 278 2 
Aantallen Eerstejaars Instelling. Deze getallen worden door de VSNU aangeleverd. Peildatum 1 
december. 
 
 
Instroom in ontwerpersopleidingen 
Jaar Aantal % vrouwen % buitenlanders 
2010 98 46 74 
2011 122 46 69 
2012 130 45 81 
2013 148 41 76 
2014 157 41 75 
Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aantal instromers in ontwerpersopleidingen per 
kalenderjaar. Bron: TU/e Onderwijsinformatiesysteem en TU/e HRM-systeem. Peildatum: 31 december. 
Ambitie 2015: 140. 
 

Uitstroom 
Het aantal uitgereikte bachelordiploma’s daalde in 2014 ten opzichte van het jaar ervoor: in 2014 werden 
807 bachelordiploma’s uitgereikt ten opzichte van 840 diploma’s in 2013. Indien deze daling zich in 2015 
en later voortzet, dan wordt de ambitie van 900 bachelordiploma’s niet behaald. Echter, in 2015 vindt de 
eerste uitstroom uit de bacheloropleidingen plaats van studenten die in het Bachelor College zijn 
begonnen in 2012-2013. Gezien de tendens van verbeterde rendementen en de verhoging van de 
instroom in de bacheloropleidingen sinds de start van het Bachelor College, is de verwachting dat het 
aantal bachelordiploma’s in 2015 zal stijgen.  
 
Het aantal masterdiploma’s bleef stabiel in 2014: er werden in totaal 1107 masterdiploma’s uitgereikt 
tegenover 1109 masterdiploma’s in 2013. De ambitie voor 2015 (1150 masterdiploma’s) lijkt 
realiseerbaar. Het aantal ontwerpersdiploma’s is in 2014 gelijk gebleven ten opzichte van het jaar 
daarvoor. 
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Uitgereikte BSc-diploma’s 
Studiejaar Aantal 
2010 674 
2011 754 
2012 911 
2013 840 
2014 807 
Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aantal uitgereikte BSc-diploma’s per 
kalenderjaar. Bron: TU/e Onderwijsinformatiesysteem. Peildatum: 31 december. Ambitie 2015: 900. 
 
 
Uitgereikte MSc-diploma’s 
Studiejaar Aantal 
2010 897 
2011 961 
2012 1046 
2013 1109 
2014 1107 
Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aantal uitgereikte MSc-diploma’s per 
kalenderjaar. Bron: TU/e Onderwijsinformatiesysteem. Peildatum: 31 december. Ambitie 2015: 1150. 
 
 
Uitgereikte PDEng-diploma’s 
Studiejaar Aantal 
2010 77 
2011 100 
2012 89 
2013 113 
2014 111 
Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aantal uitgereikte PDEng-diploma’s per 
kalenderjaar. Bron: TU/e Onderwijsinformatiesysteem. Peildatum: 31 december. Ambitie 2015: 110. 
 

Ingeschreven studenten 
Het aantal ingeschreven studenten in de bacheloropleidingen is in 2014 fors gestegen ten opzichte van 
2013. In 2014 stonden 5510 studenten ingeschreven in een bacheloropleiding, in 2013 betrof dit 4973 
studenten. Ook het aantal studenten in de masteropleidingen steeg: in 2014 stonden er 3534 studenten 
ingeschreven in een masteropleiding tegenover 3238 studenten in 2013. Dit leidt er vanzelfsprekend toe 
dat het aantal studenten dat is ingeschreven in een initiële opleiding eveneens aanzienlijk steeg in 2014 
(9044) ten opzichte van 2013 (8211). Het aantal studenten in de ontwerpersopleidingen is eveneens 
gestegen, van 290 in 2013 naar 300 in 2014.  
 
 
Ingeschreven studenten bacheloropleidingen 
Jaar Aantal % vrouwen % buitenlanders 
2010 4782 18 3 
2011 4753 18 3 
2012 4740 20 3 
2013 4973 21 4 
2014 5510 22 5 
Aantal ingeschreven studenten in de bacheloropleidingen. Peildatum 1 december. 
 
 
Ingeschreven studenten masteropleidingen 
Jaar Aantal % vrouwen % buitenlanders 
2010 2851 19 18 
2011 2942 19 19 
2012 3071 19 18 
2013 3238 20 17 
2014 3534 21 19 
Aantal ingeschreven studenten in de masteropleidingen. Peildatum 1 december. 
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Ingeschreven studenten initiële opleidingen* 
Jaar Aantal % vrouwen % buitenlanders 
2010 7177 19 9 
2011 7358 18 9 
2012 7611 20 9 
2013 8211 20 9 
2014 9044 22 10 
Aantal ingeschreven studenten in de initiële opleidingen. Peildatum 1 december. 
 
* Van 2008 tot 2012 werden studenten die zowel in een bachelor- als een masteropleiding stonden 

ingeschreven, bij zowel de bachelor- als de masterstudenten meegeteld. Daardoor wijkt het totaal 
aantal studenten af van de rechte telling van de studenten ingeschreven in een bachelor- of 
masteropleiding. Vanaf 2013 worden studenten geteld bij óf de bacheloropleidingen óf bij de 
masteropleidingen (dit in verband met de harde knip). Hierdoor telt vanaf 2013 het totaal aantal 
ingeschreven studenten in de bachelor- en masteropleidingen op tot het totaal aantal ingeschreven 
studenten in initiële opleidingen. 

 
 
Ingeschreven studenten ontwerpersopleidingen (technologisch ontwerpers in opleiding) 
Jaar Aantal % vrouwen % buitenlanders 
2010 216 48 77 
2011 244 46 68 
2012 259 47 74 
2013 290 44 78 
2014 300 41 75 
Aantal ingeschreven studenten in de ontwerpersopleidingen. Peildatum 31 december. 
 

Onderwijsintensiteit 
De bacheloropleidingen kennen van oudsher een aanzienlijk aantal contacturen, zeker wanneer dit 
vergeleken wordt met universitaire opleidingen in het alfa- en gammadomein. Met de 
onderwijsherziening in het kader van de invoering van het Bachelor College is hier grondig naar 
gekeken. Het aantal contacturen is daarbij in veel opleidingen teruggebracht, dit in tegenstelling tot de 
landelijke tendens om juist meer contacturen in te plannen. Met het terugbrengen van het aantal 
contacturen blijft er tijd over voor studenten die ze kunnen gebruiken voor zelfstudie. Deze aanpassing 
sluit naadloos aan op de onderwijsvisie waarop de veranderingen in het bacheloronderwijs zijn gestoeld. 
De vakken van de bacheloropleidingen kennen daarom maximaal 8 uur contacttijd. Uitgaande van drie 
parallelle vakken per kwartiel hebben studenten maximaal 24 uur contacttijd. 
 
 
Aandeel (%) BSc-opleidingen met minder dan 12 contacturen 
Jaar Aandeel 
2010 0 
2011 0 
2012 0 
2013 0 
2014 0 
Verplichte indicator WO6 (Maatregelen: Onderwijsintensiteit) in de Prestatieafspraak. Definitie: Aandeel 
(%) van de voltijd bacheloropleidingen met minder dan 12 geprogrammeerde contacturen en overige 
gestructureerde uren (klokuren per week) in het eerste jaar van de voltijd bacheloropleidingen (in het in 
het verslagjaar gestarte studiejaar). Bron: Onderwijs en Examen Regelingen en rooster 
bacheloropleidingen. Peildatum: 31 december. Ambitie 2015: 0%. 
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Aantal contacturen per week in bacheloropleidingen 
Jaar Aantal 
2010 x 
2011 12–32 
2012 12–24 
2013 12–20 
2014 12–20 
Verplichte indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Gemiddeld aantal geprogrammeerde contacturen 
en overige gestructureerde uren (klokuren per week) in het eerste jaar van de voltijd bacheloropleidingen 
(in het in het verslagjaar gestarte studiejaar). Bron: Onderwijs en Examen Regelingen en rooster 
bacheloropleidingen. Peildatum: 31 december. Ambitie 2015: 12–24. 
 

Deelname aan honors- en ondernemerschapsonderwijs 
Sinds jaren kent de TU/e honorstrajecten in haar bacheloronderwijs. Met de invoering van het Bachelor 
College zijn de honorstrajecten in de bacheloropleidingen geleidelijk vervangen door een nieuw Sirius-
erkend honors program: de TU/e Honors Academy. Dit nieuwe programma is voor de eerste keer 
aangeboden in 2013-2014 aan (tweedejaars) bachelorstudenten. De ambitie van de TU/e om minimaal 
7% van de tweedejaars bachelorstudenten deel te laten nemen aan de Honors Academy, is vooralsnog 
niet gerealiseerd.  
 
Op het gebied van ondernemerschapsonderwijs verzorgt de faculteit ‘Industrial Engineering & Innovation 
Sciences’ samen met het TU/e Innovation Lab certificaatprogramma’s ‘Technology Entrepreneurship 
and Management’ voor bachelor- en masterstudenten. 
 
 
Aandeel (%) BSc-studenten in excellentietrajecten (honors program ‘Horizon’) 
Studiejaar Horizon (%) Sirius (%) Totaal (%) 
2009–2010 4 x 4 
2010–2011 5 x 5 
2011–2012 4 x 4 
2012–2013 x 6 6 
2013–2014 x 5 5 
Verplichte indicator WO 1 a (Kwaliteit/excellentie: Deelname aan excellentietrajecten) in de 
Prestatieafspraak. Definitie: Aandeel (%) geregistreerde deelnemers aan honors programs in studiejaar 
N in het totale aantal herinschrijvers van het cohort N–1. Bron: TU/e Onderwijsinformatiesysteem. 
Peildatum: 31 december. Het TU/e-excellentietraject (‘Horizon’) is met ingang van collegejaar 2012–
2013 Sirius-erkend. 
 
 
Aandeel (%) afgestudeerden BSc met BSc Certificate of Technology Entrepreneurship 
Jaar Aandeel (%) 
2010 0 
2011 0 
2012 0 
2013 1 
2014 0 
Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aandeel (%) afgestudeerde bachelorstudenten 
met BSc Certificate of Technology Entrepreneurship in totaal aantal in een bepaald kalenderjaar 
afgestudeerde bachelorstudenten. Bron: TU/e Onderwijsinformatiesysteem. Peildatum: 31 december. 
Ambitie 2015: 6%. 
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In 2014 ging het nieuwe certificaatprogramma in de masteropleidingen van start: het Certificate of 
Technology Entrepreneurship & Management. Er zijn dus nog geen afgestudeerde masters met dit 
certificaat. 
 
 
Aandeel (%) afgestudeerden MSc met MSc Certificate of Technology Entrepreneurship & 
Management 
Jaar Aandeel (%) 
2010 x 
2011 x 
2012 x 
2013 x 
2014 0 
Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aandeel (%) afgestudeerde masterstudenten 
met MSc Certificate of Technology Entrepreneurship & Management in totaal aantal in een bepaald 
kalenderjaar afgestudeerde masterstudenten. Bron: TU/e Onderwijsinformatiesysteem. Peildatum: 31 
december. Ambitie 2015: 5%. 
 

Studietempo en -rendement 
Het gemiddeld aantal studiepunten per student per studiejaar in de bacheloropleidingen stijgt. De 
ambitiedoelstellingen zoals vermeld onder de onderstaande tabel lijken realiseerbaar voor alle drie de 
jaren van de bacheloropleidingen. Het studierendement van de bacheloropleidingen binnen 4 jaar stijgt 
van 62% naar 64%.  
 
 
Gemiddeld aantal studiepunten per BSc-student per studiejaar 
Cohort vs. studiejaar 2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 
2008 43,9 (2e jr) 41,3 (3e jr)    
2009 50,0 (1e jr) 46,6 (2e jr)  45,9 (3e jr)   
2010  50,2 (1e jr) 48,0 (2e jr) 46,4 (3e jr)  
2011   51,5 (1e jr) 50,8 (2e jr) 48,8 (3e jr.) 
2012    52,6 (1e jr) 49,3 (2e jr.) 
2013     54,3 (1e jr.) 
Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Gemiddeld aantal behaalde studiepunten per 
student in bacheloropleidingen per studiejaar (exclusief studiepunten voor vrijstellingen), berekend per 
jaargang (1 t/m 3), gekoppeld aan cohorten. Cohortdefinitie: vwo-aansluiters (herinschrijvers 2e 
studiejaar). Bron: TU/e Onderwijsinformatiesysteem. Peildatum: Einde studiejaar. Ambitie 2015: Per 
ultimo studiejaar 2014-2015 cohort 2012: 42 (3e jr), cohort 2013: 45 (2e jr), cohort 2014: 50 (1e jr). 
 
 
Gemiddeld aantal studiepunten per MSc-student per studiejaar 
Studiejaar Aantal 
2009–2010 37,6 
2010–2011 39,7 
2011–2012 41,5 
2012–2013 40,8 
2013–2014 40,2 
Gemiddeld aantal studiepunten per MSc-student per studiejaar, exclusief studiepunten voor 
vrijstellingen. 
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Studierendement bacheloropleidingen 
Generatie 2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 
01–12–2007 8 30 49 53 54 
01–12–2008  11 41 52 57 
01–12–2009   14 41 50 
01–12–2010    21 48 
01–12–2011     26 
Cumulatief percentage BSc-afgestudeerden per generatie eerstejaars per ultimo studiejaar. 
 
 
Bachelorrendement herinschrijvers binnen 4 jaar 
Jaar Rendement (%) 
2010 33,2 
2011 41,5 
2012 54,2 
2013 61,7 
2014 63,5 
Verplichte indicator WO4 (Studiesucces: Bachelorrendement) in de Prestatieafspraak. Definitie: Aandeel 
(%) van de voltijds bachelorstudenten (eerstejaars HO) die zich na het eerste studiejaar opnieuw bij de 
TU/e inschrijven (herinschrijvers) dat in de nominale studietijd en één jaar (C + 1) bij de TU/e het 
bachelordiploma behaalt. Bron: 1cHO. Peildatum herinschrijverscohort: 1 oktober. Peildatum rendement: 
1 oktober. Cohortfilter: Alle studenten die meer dan één inschrijving hebben binnen het HO, worden 
gefilterd. Ambitie 2015: 55%. 
 
 
Studierendement masteropleidingen 
Generatie 2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 
01–12–2008 32 67 82 86 87 
01–12–2009  31 70 82 85 
01–12–2010   35 73 87 
01–12–2011    34 74 
01–12–2012     34 
Cumulatief percentage afgestudeerden per generatie instroom in masteropleiding per ultimo studiejaar. 
 
 
Het studierendement van de masteropleidingen binnen 30 maanden stijgt in 2014 naar 53,8%. De 
ambitie is om dit rendement te laten stijgen naar 58% in 2015. De herziening van de masteropleidingen 
zullen hier naar verwachting uitkomst bieden op de langere termijn. Per collegejaar 2015-2016 zullen de 
herziene masteropleidingen voor de eerste keer worden aangeboden. De verwachting is dat dit een 
positief effect zal hebben op de rendementen van de masteropleidingen.  
 
 
Masterrendement binnen 30 maanden 
Studiejaar Rendement (%) 
2007–2008 42,5 
2008–2009 47,3 
2009–2010 46,4 
2010–2011 51,4 
2011–2012 53,8 
Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aandeel (%) afgestudeerden binnen 30 
maanden na aanvang van masteropleiding in totale generatie die in bepaald studiejaar is gestart, waarbij 
voor de laatste generatie de tussenstand wordt gegeven per 31 december. Bron: TU/e 
Onderwijsinformatiesysteem. Peildatum: Einde studiejaar. Ambitie 2015: 58% van generatie 2012-2013. 
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Studierendement ontwerpersopleidingen 
Generatie 2010 2011 2012 2013 2014 
2008 87 94 94 95 95 
2009  88 88 91 91 
2010   76 93 93 
2011    85 89 
2012     86 
Cumulatief percentage afgestudeerden per generatie eerstejaars in ontwerpersopleiding per 
kalenderjaar. 
 
 
Het studierendement van de ontwerpersopleidingen binnen 3 jaar is de afgelopen jaren gestegen 
richting de 90%. Een rendement van 90% in 2015 moet haalbaar zijn.  
 
 
Rendement technologisch ontwerpers in opleiding binnen 3 jaar 
Generatie Rendement (%) 
2007 86 
2008 94 
2009 88 
2010 93 
2011 89 
Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aandeel (%) binnen 3 jaar na aanvang van 
ontwerpersopleiding afgestudeerden in totale generatie die in bepaald kalenderjaar is gestart. Bron: 
TU/e Onderwijsinformatiesysteem. Peildatum: 31 december. Ambitie 2015: 90%. 
 

Uitval en switch 
Het percentage ongediplomeerde uitvallers uit de bacheloropleidingen is in 2014 licht gestegen ten 
opzichte van 2013 van 17,4 naar 17,6. De uitval blijft echter onder de 20%, hetgeen voldoet aan de 
gestelde ambitie.  
 
 
Aandeel (%) eerstejaars bachelorstudenten dat uitvalt 
Jaar Aandeel (%) 
2010 28,0 
2011 23,0 
2012 23,7 
2013 17,4 
2014 17,6 
Verplichte indicator WO 2 (Studiesucces: Uitval) in de Prestatieafspraak. Definitie: Aandeel (%) van het 
totaal aantal eerstejaars bachelorstudenten (eerstejaars HO) met een voltijds hoofdinschrijving aan de 
TU/e dat na één jaar niet meer bij de TU/e staat ingeschreven. Bron: 1cHO. Peildatum cohort: 1 oktober 
jaar N. Peildatum uitval: 1 oktober jaar N+1. Cohortfilter: Alle studenten die meer dan één inschrijving in 
het HO hebben, worden gefilterd. Ambitie 2015: ≤ 20%. 
 
 
De uitval van bachelorstudenten in het tweede en derdejaar van de opleiding loopt aanzienlijk terug. Viel 
er in 2009-2010 nog 9,5% uit van alle tweedejaars bachelorstudenten en 6,3% van alle derdejaars 
bachelorstudenten, in 2013-2014 is dit uitvalpercentage gedaald naar 3,2% van alle tweedejaars 
bachelorstudenten en 1,6% van alle derdejaars bachelorstudenten.  
Uitval na het eerste bachelorjaar is onwenselijk. Echter de gerealiseerde percentages in 2013-2014 zijn 
in lijn met de gestelde ambitie van maximaal 6% uitval in het tweede bachelorjaar en 4% in het derde 
bachelorjaar.  
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Aandeel (%) studie-uitvallers in tweede, resp. derde jaar BSc-opleidingen 
Cohort vs. studiejaar 2009–2010 2010–2011 2011–2012 2012–2013 2013–2014 
2008 9,5 (2e jr) 5,3 (3e jr)    
2009  6,1 (2e jr) 2,0 (3e jr)   
2010   5,0 (2e jr) 2,6 (3e jr)  
2011    3,9 (2e jr) 1,6 (3e jr) 
2012     3,2 (2e jr) 
Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aandeel studie-uitvallers (%) in het tweede, 
resp. derde jaar bacheloropleidingen in het totaal aantal studenten in het tweede, resp. derde jaar 
bacheloropleidingen (per studiejaar), per cohort. Cohortdefinitie: vwo-aansluiters (herinschrijvers 2e 
studiejaar). Studie-uitval is uitval bij de instelling. Studieswitch binnen de instelling wordt dus niet gezien 
als uitval. Bron: TU/e Onderwijsinformatiesysteem. Peildatum: 1 december voor de cohorttelling en einde 
studiejaar voor het bepalen van de uitval. Ambitie 2015: Per ultimo studiejaar 2014-2015 voor cohort 
2012: 4% (3e jr), voor cohort 2013: 6% (2e jr). 
 
 
Het percentage eerstejaars bachelorstudenten dat overstapt naar een andere bacheloropleiding binnen 
de TU/e is gestegen van 4,4 naar 5,2%. Ook dit strookt nog steeds met de ambitie om in 2015 minder 
dan 7% studieswitchers binnen de TU/e te realiseren.  
 
 
Aandeel (%) eerstejaars bachelorstudenten dat overstapt naar andere opleiding binnen TU/e 
Jaar Aandeel (%) 
2010 4,3 
2011 5,0 
2012 5,3 
2013 4,4 
2014 5,2 
Verplichte indicator WO3 (Studiesucces: switch eerstejaars) in de Prestatieafspraak. Definitie: Aandeel 
(%) van het totaal aantal voltijds bachelorstudenten (eerstejaars HO) dat na 1 jaar studie overstapt naar 
een andere opleiding binnen de TU/e. Bron: 1cHO. Peildatum cohort: 1 oktober jaar N. Peildatum switch: 
1 oktober jaar N+1. Cohortfilter: Alle studenten die die meer dan één inschrijving binnen het HO hebben, 
worden gefilterd. Ambitie 2015: ≤ 7 %. 
 
 
Het aantal ongediplomeerde uitvallers uit de masteropleidingen is weer iets gedaald ten opzichte van 
2013. De ontwikkelingen worden op de voet gevolgd door de Graduate School. Hopelijk leidt de 
herziening van de masteropleidingen tot een verdere daling.  
 
 
Tussentijdse uitval uit masteropleidingen (ongediplomeerd) 
Studiejaar Aantal % 
2009–2010 97 4 
2010–2011 107 4 
2011–2012 115 4 
2012–2013 159 5 
2013–2014 138 4 
Tussentijdse uitval (ongediplomeerd) uit de masteropleidingen per studiejaar, in aantallen en 
percentages van het aantal ingeschreven MSc-studenten. 
 
 
Tussentijdse uitval uit ontwerpersopleidingen (ongediplomeerd) 
Jaar Aantal % 
2010 12 6 
2011 8 3 
2012 15 4 
2013 13 4 
2014 19 5 
Tussentijdse uitval (ongediplomeerd) uit de ontwerpersopleidingen per kalenderjaar, in aantallen en 
percentages van het aantal ingeschreven technologisch ontwerpers in opleiding. 
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Internationalisering 
Het aantal buitenlandse uitwisselingsstudenten steeg licht in het studiejaar 2013-2014 van 447 naar 455. 
 
 
Buitenlandse uitwisselingsstudenten aan de TU/e (initiële opleidingen) 
Studiejaar Studenten Studiepunten 
2009–2010 513 7690 
2010–2011 349 7445 
2011–2012 365 7320 
2012–2013 447 7944 
2013–2014 455 8618 
Buitenlandse uitwisselingsstudenten initiële opleidingen, aantallen en behaalde studiepunten per 
studiejaar. 
 
 
In 2014 waren 260 (5%) buitenlandse studenten in de bacheloropleidingen ingeschreven, ten opzichte 
van 207 in 2013. De toename van het Engelstalige aanbod in de bacheloropleidingen en de actieve 
werving van buitenlandse bachelorstudenten zal naar verwachting leiden tot een verdere groei in dit 
aantal.  
 
 
Aantal en aandeel (%) buitenlandse bachelorstudenten 
Jaar Aantal % 
2010 124 3 
2011 130 3 
2012 142 3 
2013 207 4 
2014 260 5 
Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aandeel (%) buitenlandse bachelorstudenten in 
totaal het aantal ingeschreven bachelorstudenten. Bron: TU/e Onderwijsinformatiesysteem. Peildatum: 1 
december. Ambitie 2015: 6%. 
 
 
Het aantal buitenlandse masterstudenten is in 2014 gestegen. De TU/e heeft sterk ingezet 
op het ontwikkelen van een internationale studenten wervingsstrategie in het kader van de Graduate 
School met als doel meer internationale studenten naar Eindhoven te laten komen voor een 
masteropleiding.  
 
 
Aantal en aandeel (%) buitenlandse masterstudenten 
Jaar Aantal % 
2010 515 18 
2011 567 19 
2012 559 18 
2013 544 17 
2014 670 19 
Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aandeel (%) buitenlandse masterstudenten in 
totaal aantal ingeschreven masterstudenten. Bron: TU/e Onderwijsinformatiesysteem. Peildatum: 1 
december. Ambitie 2015: 25%. 
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Het aandeel internationale studenten in de ontwerpersopleidingen (TOIO’s) is in meerjarig perspectief 
relatief constant en bedraagt in 2014 75%.  
 
 
Aantal en aandeel (%) buitenlandse technologisch ontwerpers in opleiding (TOIO’s) 
Jaar Aantal % 
2010 167 77 
2011 167 68 
2012 191 74 
2013 226 78 
2014 225 75 
Aantal en aandeel (%) buitenlandse technologisch ontwerpers in opleiding (TOIO’s) per peildatum 31 
december. 
 
 
In verband met de herziening van de masteropleidingen door de Graduate School, waarbij 
buitenlandervaring één van de speerpunten is, worden er voor 2014 geen cijfers gepresenteerd. In 
kalenderjaar 2015 zal deze registratie namelijk anders worden opgezet, zodat de buitenlandervaring van 
studenten actief gemonitord kan worden.  
 
 
Aandeel (%) afgestudeerden (BSc plus MSc) met buitenlandervaring 
Jaar Aandeel (%) 
2010 23,1 
2011 21,1 
2012 18,2 
2013 19,2 
2014 n.a. 
Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aandeel (%) afgestudeerden (BSc plus MSc) 
met buitenlandervaring in het totaal aantal afgestudeerden (BSc plus MSc) per kalenderjaar. Databron: 
TU/e Onderwijsinformatiesysteem. Peildatum: 31 december. Ambitie 2015: 25%. 
 

Onderwijsvisitaties en -accreditaties 
In het voorjaar 2014 verleende de NVAO de TU/e de Instellingstoets Kwaliteitszorg.  
De QANU voerde in 2014 een beperkte opleidingsbeoordeling uit van de bachelor- en masteropleiding 
van de faculteit Technische Natuurkunde. De NVAO verleende heraccreditatie aan de 
bacheloropleidingen Industrial Design, Technische Informatica, Technische Natuurkunde, Technische 
Wiskunde en aan de masteropleidingen Industrial Design, Industrial and Applied Mathematics, Applied 
Physics, Business Information Systems, Computer Science and Engineering en Automotive Technology. 

 

Profileringsfonds / bestuursbeurzen 
TU/e studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen, konden ook in 2014 in 
aanmerking komen voor ondersteuning uit het profileringsfonds. Voor studenten die een studie- of 
studentgerichte bestuursfunctie vervulden, waren bestuursbeurzen beschikbaar. 
 
 
TU/e-studenten met ondersteuning uit het profileringsfonds (initiële opleidingen) 
Jaar EER Omvang niet-EER Omvang Totaal 
2012 270 514 2 5 519 
2013 146 277 4 8 285 
2014 145 320 2 3 323 
TU/e-studenten met ondersteuning uit het profileringsfonds (initiële opleidingen), per kalenderjaar: aantal 
studenten en omvang vergoeding in duizenden euro’s, onderverdeeld in studenten uit EER/niet EER. 
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Amandus H. Lundqvist Scholarship Program 
Ter bevordering van de instroom van internationale masterstudenten werden in 2014 door de TU/e, met 
financiering vanuit Amandus H. Lundqvist Scholarship Program Foundation (ALSP), in totaal 133 
beurzen toegekend aan eerste- en tweedejaarsmasterstudenten. Dat zijn er 37 meer dan in 2013.  
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2.2 Realisatie Bestuurlijke Agenda 2014 
Bachelor College 
De TU/e is in 2011 gestart met de ingrijpende hervorming van het complete bacheloronderwijs met als 
doel de opleidingen aantrekkelijker, uitdagender en kansrijker te maken. 
 
In het kader van het project Bachelor College zijn in 2014 de volgende doelen bereikt/gerealiseerd: 
• Het belevingsconcept van de vernieuwde wervings- en voorlichtingscampagne is ook nu succesvol 

geweest. In het academisch jaar 2014-2015 zijn er in totaal 1747 nieuwe bachelor studenten in het 
Bachelor College ingestroomd. Vergeleken met 2011-2012 is de instroom met 41% gegroeid.  Het 
totaal aantal ingestroomde meisjes is gestegen, maar de verhouding meisjes ten opzichte van 
jongens is hetzelfde gebleven: 24% versus 76%.  

• Bij de voorbereidingen voor de start en implementatie van het derde studiejaar van het bachelor 
college is aandacht besteed aan het BEP (Bachelor Eindproject). Om grote verschillen in afstuderen 
te voorkomen is met de opleidingsdirecteuren een besluit genomen om meer uitgangspunten vast te 
leggen dan alleen de omvang (10 EC). Op basis van een aantal uitgangspunten is een inventarisatie 
gedaan. Bespreking van deze inventarisatie met de opleidingsdirecteuren leidde alleen tot 
overeenstemming over toelatingseisen voor het BEP. Deze zullen worden opgenomen in de model 
OER voor 2015-2016.  

• De Dean heeft in bilaterale gesprekken met de opleidingsdirecteuren verbeteracties afgesproken 
voor de major- en keuzevakkenvakken en met de docenten van de basisvakken voor de 
basisvakken. Bij de volgende bilaterale gesprekken na het eerste semester van 2014-2015 moet 
blijken of afgesproken verbeterpunten zullen leiden tot merkbare verbeteringen. 

• In 2013-2014 hebben de eerstejaars vakken van de vernieuwde bacheloropleidingen voor de tweede 
keer gedraaid en de tweedejaarsvakken voor de eerste keer. Uit de vakevaluaties blijkt dat 
studenten redelijk tevreden zijn over hun major- en keuzevakken. Gemiddeld genomen is de 
waardering voor de basisvakken iets gestegen, maar blijft nog wel achter bij de major- en 
keuzevakken. De basisvakken Design en Inleiding Modelleren zullen in 2014-2015 voor de eerste 
keer in hun nieuwe, verbeterde opzet draaien. 

• Het gemiddeld aantal behaalde studiepunten per student na één jaar is in de afgelopen jaren 
gestegen van 40 naar 50 studiepunten. Voor een deel kan dit toegewezen worden aan de invoering 
van het bsa. Na de invoering van het Bachelor College heeft de stijgende lijn zicht verder doorgezet. 
Ook is de studievoortgang na het eerste studiejaar verbeterd. In de prestatieafspraken is opgenomen 
dat in 2015 minstens 55% procent van de herinschrijvers hun bachelordiploma na vier jaar studie 
heeft behaald. Dit komt neer op gemiddeld 45 studiepunten per jaar. Van cohort 2012 heeft 79% van 
de studenten minstens 90 studiepunten behaald na twee jaar studie. Van cohort 2013 heeft 67% na 
één jaar minstens 45 studiepunten behaald. Deze twee cohorten kunnen bij gelijkblijvende prestaties 
ruim voldoen aan de prestatieafspraak.  

• Het gemiddelde uitvalpercentage voor eerstejaars studenten ligt op 19,1%. Dit is net onder het in de 
prestatieafspraak gestelde maximum van 20%. Een aantal opleidingen zit boven het gemiddelde. 
Met deze opleidingen is een project gestart om via de studiekeuzecheck het uitvalpercentage terug 
te dringen. In de nieuwe opzet van de studiekeuzecheck, die alle opleidingen zullen gaan gebruiken, 
is een individueel studiekeuzegesprek (‘intake’) met alle deelnemende vooraanmelders een vast 
onderdeel. 

• Het percentage switchers onder eerstejaars studenten ligt op 8,1%. Doel van de invoering van het 
Bachelor College is juist dat studenten van opleiding kunnen switchen zonder al te veel 
studievertraging. Vanuit dit perspectief is dit percentage geen probleem. Te zijner tijd wordt 
nagegaan of dit consequenties heeft voor het behalen van de prestatieafspraak.  

• In 2013-2014 is de eerste lichting studenten van het Bachelor College gestart met de vakken van de 
USE-leerlijnen. Zij konden allemaal deelnemen aan de leerlijn van hun keuze. Alle tien de USE-
leerlijnen trokken studenten, waarbij Technology Entrepreneurship de meeste en Quality of Life de 
minste studenten. Voor cohort 2013 is het beeld vergelijkbaar. Wel trok Quality of Life veel meer 
studenten. Customer Centricity trekt de minste studenten.  
Gemiddeld 20% van de studenten van cohort 2012 heeft aangegeven dat ze hun vrije keuzeruimte 
(45 ects) zouden gaan invullen met vakken of pakketten van buiten de eigen opleiding. Voor cohort 
2013 is dit percentage gestegen naar 36%. 
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Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de voorkeuren die studenten aan het einde van hun 
eerste jaar moeten doorgeven. Komend jaar wordt een methode gezocht om daadwerkelijk 
gemaakte keuzes op een efficiënte manier in beeld te brengen. 
Om het keuzeproces van studenten verder te ondersteunen is de TU/e PlanApp verbeterd. Aan het 
verbeteren van de informatievoorziening is in het project De digitale studiegids gewerkt. Deze gids is 
in september 2014 online gegaan. 

• Het vernieuwde honors programma voor bachelorstudenten is in het najaar van 2013 formeel door 
Sirius erkend. In september 2013 is een groep van 57 studenten gestart, wat neerkomt op 5% van 
de herinschrijvers van het betreffende cohort. 
In september 2014 is een tweede groep van 62 studenten gestart, wat neer komt op 4,9% van de 
herinschrijvers van het betreffende cohort. Dit blijft achter bij de beoogde deelname van 6% voor dit 
academische jaar en de prestatieafspraak van 7% voor komend academisch jaar. Er zullen 
maatregelen getroffen worden om het deelnamepercentage toch te bereiken, bijvoorbeeld door 
middel van een intensievere en gerichte promotiecampagne, verbetering van de bestaande honors 
tracks en het opzetten van een aantal nieuwe tracks. Voor dit laatste is commitment en inzet nodig 
van de faculteiten en onderzoeksinstituten. 

• Het kader voor certificaatprogramma’s in de bachelor- en masteropleidingen en de opzet en inhoud 
van het certificaatprogramma Technology Entrepreneurship zijn in het OMT vastgesteld. Met ingang 
van 1 september 2014 is het certificaatprogramma Technology Entrepreneurship formeel van start 
gegaan. Wel is in 2013-2014 al een groep van 212 studenten gestart met de USE-leerlijn 
Technology Entrepreneurship. Deze leerlijn vormt samen met een extra keuzevak het 
certificaatprogramma Technology Entrepreneurship. Van de totale groep van 212 studenten hebben 
dit jaar 135 studenten alle drie de USE-vakken afgerond. Nieuwe resultaten zijn pas bekend aan het 
einde van het academisch jaar 2014-2015. 

• Het Onderwijsinnovatiefonds Bachelor College en PICTO zijn opgericht om de gewenste 
onderwijsinnovaties te stimuleren en te ondersteunen. In beide gevallen komst disseminatie van de 
innovatieresultaten niet goed van de grond. Bovendien maken faculteiten weinig gebruik van 
beschikbare onderwijskundige expertise. Aan het einde van het academisch jaar 2014-2015 wordt 
gerapporteerd over nieuwe ontwikkelingen en resultaten. 

• In oktober heeft het College van Bestuur het toetskader TU/e en de Handreiking Examencommissies 
vastgesteld en besloten het proces van evaluatie en actualisering van het toetsbeleid te borgen bij 
de Centrale Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs. Om het beleidskader voor toetsing instellingsbreed 
te implementeren heeft elke faculteit op basis van de contourennota facultair toetsbeleid uitgewerkt. 
Dit is geëvalueerd en waar nodig verbeterd.  
De projectgroep Toetsing zal in 2014-2015 een instellingsbreed kader aanleveren voor fraudebeleid. 
Ook dit beleid zal op facultair niveau geïmplementeerd worden. 
In 2013-2014 is de reguliere cyclus voor kwaliteitszorg en kwaliteitsborging doorlopen. Verbeteringen 
hierin liggen op het vlak van de vragenlijsten voor vak- en curriculumevaluaties. In 2014-2015 heeft 
het Bachelor College voor het eerst de volledige cyclus van drie jaar doorlopen. In dit jaar zal een 
plan worden opgesteld om de effecten te meten. Ook zal worden nagegaan hoe de beoogde 
verbeteringen en vernieuwingen bestendigd kunnen worden. 

 

Graduate School 
De in het Bachelor College ingezette lijn naar meer differentiatie en individuele keuzeruimte wordt 
doorgetrokken in het masteronderwijs.  
 
In het kader van het project Graduate School zijn in 2014 de volgende doelen bereikt/gerealiseerd: 
• De Graduate School is verankerd in het Bestuurs- en Beheersreglement  
• Het Reglement TU/e Graduate School is vastgesteld door het College van Bestuur.  
• De Graduate School kent een Graduate School Council, bestaande uit masterstudenten, PDEng-

trainees  en promovendi.  
• De adviescommissie Examens Masteropleidingen is ingesteld, bestaande uit de voorzitters van de 

examencommissies van de masteropleidingen.  
• Er is een position paper opgeleverd die vervolgens is vertaald naar een Richtlijn Herziening 

Masteropleidingen. De faculteiten hebben de herziening van hun opleidingen ter hand genomen en  
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de voorgelegd aan de Dean van de Graduate School. Begin 2015 zal de Dean de plannen, voorzien 
van zijn advies, voorleggen aan het College van Bestuur ter goedkeuring. 

• In het kader van de ontwikkeling van de Graduate School TU/e is een projectgroep Quality 
Assurance voor de Graduate School ingesteld, met als opdracht o.a. een visie op kwaliteitszorg 
binnen de Graduate School te formuleren, een kwaliteitszorgcyclus en toetsbeleid voor PDEng 
opleidingen te ontwerpen. De projectgroep heeft zich onder andere gebogen over de bestaande 
praktijk met betrekking tot de beoordeling van afstudeerprojecten in de masterfase en heeft een 
inventarisatie gemaakt van de bestaande praktijken, wensen en ideeën van de 
ontwerpersopleidingen. In 2015 wordt de visie op kwaliteitszorg binnen de Graduate School 
opgeleverd.  

 

Kwaliteitszorg onderwijs 
De TU/e streeft ernaar om excellent onderwijs te verzorgen op alle niveaus (bachelor, master, PDEng en 
PhD). Het is hierbij van groot belang dat de kwaliteit van het onderwijs geborgd is.  
 
In het kader van het project Kwaliteitszorg Onderwijs is in 2014 het volgende bereikt/gerealiseerd: 
In mei 2014 heeft de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de instellingstoets voor de 
TU/e definitief goedgekeurd. De toekenning betekent dat de universiteit het keurmerk krijg voor interne 
kwaliteitszorg en haar processen op orde heeft waar het gaat om het verbeteren van de kwaliteit van 
opleidingen. Wel vraagt de NVAO meer aandacht voor de werkdruk op de universiteit, het toetsbeleid en 
het formaliseren van een aantal werkprocessen.  
Naar aanleiding van de aanbevelingen is een project gestart rond de governance van de TU/e. 
Daarnaast is er na het behalen van de Instellingstoets veel aandacht besteed aan de kwaliteitszorg in de 
graduate fase en aan het beleid op het gebied van toetsing en examinering.  
In september 2013 heeft het College van Bestuur de nieuwe taakopdracht van de Centrale Commissie 
Kwaliteitszorg Onderwijs (CCKO) vastgesteld. Dit heeft de rolverdeling tussen de Deans van het 
Bachelor College en de Graduate School en de CCKO op het gebied van interne kwaliteitszorg 
verhelderd. Op basis van de gewijzigde taakopdracht en met een gewijzigde samenstelling heeft de 
CCKO in 2014 een herstart gemaakt. In 2014 heeft de CCKO onder andere analyses van de resultaten 
van het bindend studieadvies opgeleverd, de jaarverslagen van de examencommissies zijn geëvalueerd, 
er is advies uitgebracht ten aanzien van het fraudebeleid rond de tentaminering en bij enkele faculteiten 
wordt een audit op het gebied van professionele vaardigheden uitgevoerd.  
 

Internationalisering 
De vraag vanuit bedrijven en de wetenschap naar hooggekwalificeerde, internationaal georiënteerde 
ingenieurs is groot. De TU/e ziet het als haar taak om de arbeidsmarkt goed te bedienen. Dat betekent 
dat het aantal studenten en afgestudeerden fors zal moeten groeien, gezien het nu al grote tekort aan 
arbeidskrachten. Vanwege de hogere drempels voor Nederlandse studenten om Science & Engineering-
masterprogramma’s te volgen zal met name de instroom van buitenlandse studenten sterk moeten 
groeien. Naast meer ingenieurs, vragen bedrijven ook om ingenieurs die overal ter wereld ingezet 
kunnen worden. Het is daarom van belang dat studenten tijdens de opleiding internationale ervaring 
opdoen. De TU/e streeft ernaar om een truly international community te worden waarin interactie tussen 
nationale en internationale studenten en medewerkers vanzelfsprekend is. 
 
In het kader van het project Internationalisering zijn in 2014 de volgende doelen bereikt/gerealiseerd: 
• Er is een stuurgroep ingesteld die onder leiding van de voorzitter vanaf januari 2015 van start gaat 

met het opstellen van een samenhangende internationaliseringsaanpak op instellingsniveau.  
• Bij enkele faculteiten zijn pilots gestart met mastervakken. Zo is bij de faculteit Electrical Engineering 

het vak Cultural Integration Processes voor de tweede keer gegeven en zal dit vak volgend jaar ook 
een plaats krijgen in het curriculum; dit jaar krijgen ook de internationale studenten die deelnemen 
een studiepunt. Het vak heeft tot doel dat de Nederlandse studenten zich bewust worden van de 
internationale setting en de gevolgen hiervan voor de samenwerking met internationals. Voor 
masterstudenten informatica is het vak Communication Skills ingevoerd, dat focust op het begrijpelijk 
en interactief presenteren van een technisch onderwerp binnen een internationale setting en het  
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efficiënt samenwerken binnen een multicultureel team. De faculteit IE&IS kent een succesvol buddy-
programma dat zal worden voorgezet. Bij de nationale Buddydag is dit programma als best practice 
gepresenteerd, omdat het studie-gerelateerd is, in plaats van alleen gericht op sociale activiteiten. In 
de masteropleiding Industrial Design wordt in het kader van de mastervakken Design for Social 
Interaction in Public Spaces en Intercultural Design samengewerkt met studenten van Jiangnan 
University en Zhejiang University. Een taskforce zal beoordelen in hoeverre deze pilots structureel 
ingebed kunnen worden in de onderwijsprogramma's. 
Het Student-adviesorgaan (SAO) heeft aanbevelingen gedaan met betrekking tot zodanige 
organisatie van het onderwijs dat daarmee de integratie wordt bevorderd en het belang van de 
Engelse taal. 

• Door de graduate school program directeuren is het voorstel International Experience voor een 
’verplichte’ buitenlandervaring in de graduate school geaccordeerd. In het eerste halfjaar van 2015 
start een projectteam voor de verdere ontwikkeling van het programma. De eerste mobiliteit zal per 
september 2016 starten.   
Verder is in 2014 op diverse plaatsen aandacht gevraagd voor de internationalisering van de TU/e 
community: binnen de Graduate School heeft het thema volop aandacht in het Community project, 
bij de strategie-bijeenkomst van het Werkoverleg Bedrijfsvoering is een themasessie verzorgd over 
dit onderwerp, daarnaast wordt via een column in Cursor aandacht gevraagd voor dit thema. 

• Binnen de graduate school is een projectgroep gestart om een sense of community te creëren 
binnen de graduate school, de zogenaamde taskforce Community Building.   
Er is een onderzoek uitgevoerd onder studenten naar hoe door hen de internationale cultuur van de 
TU/e wordt ervaren. De resultaten zijn gedeeld met de taskforce Community Building Graduate 
School.  
Het SAO heeft een advies geformuleerd over de internationale universiteitscultuur en pleit onder 
meer voor Engels als voertaal in de bacheloropleidingen, een kick-off per masteropleiding en een 
bewust internationaliseringsbeleid van studieverenigingen. 

• Het actieplan internationale werving is goedgekeurd. Het uitgewerkte communicatieconcept (met o.a. 
online advertisement en marketingactiviteiten en een 24/7 webstrategie) is uitgerold gericht op de 
doelgroepen in de pilotlanden India, Mexico, Bulgarije en Spanje.  

• Het actieplan China kent twee doelen: bevordering van de samenwerking met Chinese instellingen, 
met name Zhejiang University en verhoging van de instroom vanuit China in de masteropleidingen. 
In september 2014 zijn 10 studenten van Zhejiang University met een pilot gestart van het 3+2-
programma, waarmee geselecteerde, getalenteerde studenten van Zhejiang University na hun derde 
bachelorjaar onder bepaalde voorwaarden aan hun master kunnen beginnen aan de TU/e bij de 
faculteiten Industrial Design, Wiskunde en Informatica en Electrical Engineering. De activiteiten 
hebben geleid tot een verdubbeling van de stijging van de instroom vanuit China (van 52 
masterstudenten in 2013 naar 106 in 2014).   

• Het actieplan Brazilië zet in op onderzoekssamenwerking met Braziliaanse universiteiten en het 
Braziliaans bedrijfsleven, door middel van het opzetten van seminars en bevorderen van instroom in 
de masteropleidingen vanuit Brazilië. In september 2014 zijn 26 Braziliaanse studenten begonnen 
aan hun Eindhovense masteropleiding, met behulp van het Science without Borders programma.  

• Binnen Erasmus+ zijn reeds bestaande programma's als Erasmus, Erasmus Mundus etc. 
geïntegreerd met een aantal andere programma's. Het programma biedt naast de bekende 
Erasmus-beurzen nieuwe mogelijkheden, zoals mogelijkheden voor onderwijskundige vernieuwing 
en skills training. Ten behoeve van de jaarlijkse calls van het Erasmus+ programma zullen periodiek 
voorlichtingsbijeenkomsten voor de faculteiten georganiseerd worden.  

 
Zie ook paragraaf 4.2 onder het kopje Internationalisering voor een overzicht van de overige doelen die 
in 2014 in het kader van het project Internationalisering gerealiseerd zijn. 
 

Digitale Universiteit: ICT in het Onderwijs 
Nieuwe vormen van onderwijs (blended learning) vragen om instellingsbrede ontwikkeling van 
persoonlijke en rijke digitale leer- en werkomgevingen. 
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In het kader van het project Digitale Universiteit zijn in 2014 onder andere de volgende doelen 
bereikt/gerealiseerd: 
• In 2013 is door de CIO in nauwe samenwerking met het onderwijsveld, verenigd in de zogeheten 

tafel Onderwijs en Informatievoorziening, gewerkt aan de integratie van de visie op ICT en het 
onderwijs in de informatiestrategie. Deze TU/e Informatiestrategie is op 20 februari 2014 vastgesteld 
door het College van Bestuur. Tevens is op besluit van het CvB een tweede Taskforce ICT in het 
Onderwijs van start gegaan onder leiding van prof.dr. P. den Brok (incl. deelname CIO). Deze 
Taskforce heeft in het vierde kwartaal het rapport ‘Advies Blended Learning TU/e opgeleverd’. In dit 
rapport worden tal van voorstellen gedaan op zowel organisatorisch, didactisch als technisch vlak 
voor de ontwikkeling en ondersteuning van blended learning bij de TU/e. Het rapport is in 
verschillende gremia besproken, waaronder het Overleg Opleidingsdirecteuren, het Bestuurlijk 
Overleg en het College van Bestuur. In 2015 wordt gestart met de implementatie.  

 
Zie ook paragraaf 5.2 onder het kopje Digitale Universiteit: Informatiestrategie voor een overzicht van de 
overige doelen die in 2014 in het kader van het project Digitale Universiteit gerealiseerd zijn. 
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2.3 Diversen 
Academische Vorming 
De TU/e biedt haar studenten een intellectueel en academisch prikkelend studie- en werkklimaat. Dat 
klimaat moet de brede persoonlijke ontwikkeling en het maatschappelijk en cultureel engagement van 
studenten stimuleren. De toegevoegde waarde van een universitaire opleiding wordt omschreven met 
het begrip academische vorming. Daarbij gaat het niet alleen om het beschikken over intellectuele 
basisvaardigheden en voldoende disciplinaire kennis, maar ook om het vermogen om zelf op onderzoek 
uit te gaan en voldoende kennis van andere vakgebieden te verwerven om die op waarde te kunnen 
schatten. Een wetenschappelijke benadering, intellectuele basisvaardigheden, samenwerken en 
communiceren en rekening houden met de maatschappelijke context van wetenschap en technologie 
zijn de vier kernpunten van academische vorming.  
Sinds 2001 adviseert het Platform Academische Vorming het College van Bestuur. Onder regie van het 
Platform worden in samenwerking met Studium Generale keuzevakken aangeboden die academische 
vorming aan de TU/e versterken. Het Platform nodigt jaarlijks een prominente gastdocent uit die de 
Eindhoven University Lectures verzorgt. In het academisch jaar 2013-2014 was dat hersenonderzoeker 
en hoogleraar translationele neurowetenschappen aan het VU medisch centrum prof.dr. Jeroen Geurts. 
Het thema van zijn collegereeks was Het Brein.  

 

Doelmatigheid 
De TU/e streeft op onderwijsgebied naar een optimale balans tussen enerzijds doelmatigheid en 
anderzijds de maatschappelijke behoefte aan meer technisch-wetenschappelijke kenniswerkers. Dat 
houdt in dat zij haar pakket bacheloropleidingen in stand probeert te houden om in Zuid-Nederland de 
belangstelling voor technisch-wetenschappelijke opleidingen ten minste op peil te kunnen houden. 
Bacheloropleidingen die structureel te weinig studenten weten te trekken en geen kerndiscipline 
vertegenwoordigen worden opgeheven. Andersom is de TU/e 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 en Twente. 
 

Duurzaamheid 
Duurzaamheid heeft een belangrijke plek in het onderwijs en onderzoek van de TU/e. Toekomstige 
ingenieurs moeten zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Binnen het 
bacheloronderwijs, ondergebracht in het TU/e Bachelor College, is er specifiek aandacht voor 
duurzaamheid. Dit krijgt onder andere zijn beslag in het zogenaamde USE (user, society & enterprise 
perspective) basisvak. In het tweede jaar kiezen studenten 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. Twee van de zes tracks in de Honors Academy, te weten Energy Transition 
en Smart Mobility bieden excellente studenten de mogelijkheid om zich in een concrete uitdaging op het 
vlak van duurzaamheid te verdiepen. Binnen de Bachelor heeft iedere student 45 studiepunten aan vrije 
keuzeruimte. Er is een breed scala aan keuzevakken en coherente pakketten, waaronder veel vakken 
en pakketten op het gebied van duurzaamheid. Een greep: Building Physics, Electric and Hybrid 
Vehicles, Energie, Ontwerpen aan de Stad van Morgen, The liberation of light, Smart en Sustainable 
Society, of Smart Mobility Design. De TU/e biedt bovendien de Major Sustainable Innovation aan. Op 
masterniveau is er aandacht voor duurzaamheid in de masteropleidingen Sustainable Energy 
Technology (in 3TU-verband) en Science and Technology of Nuclear Fusion. In samenwerking met zes 
andere Europese universiteiten biedt de TU/e bovendien het Erasmus Mundus Master programma 
Environmental Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT) aan. Het programma wordt 
ondersteund door Erasmus Mundus en de KIC InnoEnergy. De TU/e werkt samen met een groot aantal 
Europese partners in de door het European Institute of Innovation and Technology geselecteerde 
Knowledge and Innovation Community (KIC) InnoEnergy. Binnen deze KIC trekt de ontwerpersopleiding  
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(PDEng) Smart Energy Buildings & Cities internationale technisch ontwerpers die concrete ontwerpen 
maken voor duurzame steden en gebouwen.  
 

Advisering en verwijzing  
Voorlichting bacheloronderwijs en matching vwo-TU/e 
De TU/e biedt potentiële bachelorstudenten met studievoorlichtings- en aansluitingsactiviteiten de 
nodige hulp bij het maken van een verantwoorde, realistische studiekeuze. De aansluitingsactiviteiten 
zijn gebundeld in het ‘Pre University College’ (zie hierna onder het kopje ‘Aansluiting vwo-wo).  
Wanneer de student gekozen heeft voor een bacheloropleiding aan de TU/e dan volgt een 
intakegesprek. Hierbij staat de match centraal tussen de student en de opleiding. Aan de hand van een 
vragenlijst over motivatie, studiehouding, het beeld dat een student heeft van de opleiding etc. wordt het 
gesprek vormgegeven. De TU/e hecht behalve aan matching voorafgaande aan de opleiding veel 
waarde aan de selectiefunctie van de propedeutische fase binnen de opleidingen. Daarom werkt de 
TU/e met het bindend studieadvies (bsa).  
 
Bindend Studieadvies 
Eerstejaarsstudenten dienen na afloop van het eerste jaar van hun bacheloropleiding tenminste 40 
studiepunten te behalen, willen ze de opleiding mogen vervolgen. Studenten die minder dan 40 
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. Overigens dient opgemerkt te worden dat TU/e-
studenten die overstappen naar het hbo, het daar in de regel goed doen en daar ook een diploma 
behalen. Wie eenmaal met een positief studieadvies aan het tweede jaar van de bacheloropleiding is 
begonnen, wordt in principe in staat geacht zijn of haar bachelor- c.q. masteropleiding in maximaal 4 c.q. 
3 jaar te kunnen volbrengen.  
Aan hbo-schakelstudenten wordt eveneens een studievoortgangseis gesteld. Zij dienen minimaal 75% 
van het schakelprogramma af te ronden binnen één jaar. 
 
Coaching en studiebegeleiding 
In het bacheloronderwijs van de TU/e heeft de student veel keuzeruimte. Bij dit continue keuzeproces 
wordt coaching door een docent aangeboden. De docentcoach 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 studie. De 
verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke keuzes ligt vervolgens bij de student. Naast een docentcoach 
kan er een beroep worden gedaan op studentmentoren. 
De TU/e houdt de studievoortgang van zowel haar bachelor- als masterstudenten goed in de gaten. 
Wanneer het tempo en/of de prestaties achterblijven, krijgen de betrokken studenten advies en 
begeleiding om hen weer ‘in het goede spoor te krijgen’. 
 
Voorlichting masteronderwijs 
De TU/e biedt zowel haar eigen bachelorstudenten als die van andere universiteiten de nodige 
voorlichting over haar masteropleidingen en de vooropleidingseisen waaraan moet worden voldaan om 
succesvol aan deze opleidingen deel te kunnen nemen. Tevens worden studenten begeleid in het 
maken van een keuze voor een masteropleiding. 
 

Aansluiting vwo – wo  
De TU/e bundelt haar inspanning met betrekking tot de aansluiting tussen vwo en wo in haar ‘Pre 
University College’ (PUC). De TU/e zet hierbij met name in op activiteiten op het gebied van 
studiekeuzebegeleiding. Met de significante keuzeruimte in het Bachelor College is het 
studiekeuzeproces niet meer een discreet proces, maar vooral een continue proces. In 2014 werd 
geïnvesteerd in studiekeuzebegeleiding die de zelfreflectie en zelfselectie van studiekiezers moet 
vergroten. Eigenschappen waar zij als student profijt van zullen hebben en waarop de coaching door 
docenten en studentmentoren op kan voortborduren. De digitale en face2face activiteiten op het gebied 
van studiekeuzebegeleiding zijn grootschalig afgenomen door scholen uit samenwerkingsnetwerk de 
Bèta-alliantie. Daarnaast heeft het PUC met studiekeuzecoaching een rol in het programma van de  
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Open Dagen van de TU/e, worden Bèta Girls Night Out en een speciaal ouderprogramma ‘De ouder als 
keuzecoach’ georganiseerd. Ook na de poort worden diverse activiteiten op het gebied van 
studiekeuzebegeleiding aangeboden. Studenten kunnen een gesprek aanvragen bij STU om te  
reflecteren op hun studiekeuze. Voor studenten die twijfelen of ze wel de juiste studiekeuze hebben 
gemaakt worden studiekeuzeworkshops aangeboden. 
De samenwerking binnen het Bètabreed Steunpunt Brainport (TU/e, Fontys Techniekopleidingen, Avans 
Hogescholen en Universiteit van Tilburg) werd in 2014 verder vormgegeven, mede gesubsidieerd door 
het Platform Bèta Techniek. De vaksteunpunten voor Natuurkunde, Scheikunde, Informatica, Biologie, 
Natuur, Leven en Technologie en Wiskunde werken samen in dit Steunpunt en bundelen de krachten op 
de website www.betabreed.nl. 
 

Aansluiting hbo – wo  
De TU/e bevordert actief dat hbo-studenten in technische richtingen na afronding van hun hbo-opleiding 
doorstromen naar één van haar masteropleidingen. Faculteiten verzorgen een of meer hbo-
schakelprogramma’s die na succesvolle afronding toegang bieden tot de masteropleiding. Van alle 
afgestudeerde TU/e-ingenieurs heeft zo’n 20% een hbo-achtergrond. 
Kennis van wiskunde, naast behaalde cijfers gedurende de hbo-vooropleiding, is een goede voorspeller 
voor mogelijk studiesucces aan de TU/e. Daarom wordt voor potentiële hbo-schakelstudenten en voor 
hbo-studenten die een excellentietraject willen volgen tijdens hun hbo-opleiding, in de avonduren een 
cursus Basiswiskunde aangeboden op de TU/e. Deze cursus is bedoeld om studenten kennis te laten 
maken met het niveau van de TU/e-opleidingen en het tempo waarmee deze stof wordt aangeboden. In 
2014 hebben 122 studenten zich ingeschreven voor de cursus Basiswiskunde. Van deze studenten 
hebben uiteindelijk 69 studenten tentamen gedaan, waarvan 20 studenten het tentamen gehaald 
hebben.  
Tevens biedt de TU/e i.s.m. Fontys Excellentietrajecten aan voor excellente hbo-studenten. Een student 
wordt toegelaten tot het Excellentietraject wanneer hij de hbo-propedeuse heeft afgerond én door 
Fontys en de TU/e geselecteerd is als excellente student. In het traject volgt de student vanaf het 
tweede jaar van zijn hbo-opleiding vakken bij de TU/e. Deze vakken worden gedeeltelijk verwerkt in het 
hbo curriculum, gedeeltelijk is het aanvullend aan de hbo opleiding. Na afronding van het 
excellentieprogramma heeft de student in de meeste gevallen direct toegang tot een Masteropleiding op 
de TU/e. In 2015/2016 zullen naar verwachting de eerste studenten uit het excellentietraject 
doorstromen naar de Master. 
 

Maatwerk voor bedrijfsleven 
De faculteit Wiskunde en Informatica verzorgde in 2014 in samenwerking met PAO Techniek de 
meerdaagse postacademische cursussen “Multivariate Data Analyse” en “Data Mining & Business 
Analytics”. Ook organiseerde zij, in samenwerking met PAO Techniek, een postacademische cursus 
“Your Jump Start with R”, over het praktisch gebruik van de vrij beschikbare statistische software R bij 
data analyse projecten. 
De faculteit Werktuigbouwkunde verzorgde, in samenwerking met het High Tech Instititute en 
Mechatronics Academy, tweemaal de 6 daagse cursus Motion Control Tuning, eenmaal de 5 daagse 
cursus Advanced Motion Control en eenmaal de cursus 2 daagse Iterative Learning Control voor het 
bedrijfsleven. 
De faculteit Electrical Engineering verzorgde in 2014 in samenwerking met PAO Techniek 11 
meerdaagse postacademische cursussen, te weten “Actuation and power electronics”, “Elektro-
magnetische compatibiliteit”, “Vermogenselektronica advanced topics”, “Advanced actuator systems”, 
“Control of rotating-field machines”, “FEM of electromagnetic devices”, “Microwave engineering”, “Mini-
vermogenselektronica”, “The design and application of industrial linear motors”, “Power quality”, 
“Thermal design and cooling of electronics workshop”. 
De faculteit Bouwkunde verzorgde in 2014 de volgende cursussen: “Construeren met Aluminium”, 
“Hybride Verbindingen” en de Masterclass “Vermoeiing Staalconstructies”.  
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Uitbesteding van onderwijs 
De faculteit Biomedische Technologie werkte nauw samen met de Universiteit Maastricht, het Maastricht 
Universitair Medisch Centrum+, de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. 
Delen van de bacheloropleiding Biomedische Technologie en de masteropleidingen Biomedical 
Engineering, Medical Engineering worden verzorgd door stafleden uit deze instellingen. In Maastricht 
wordt daarbij gebruik gemaakt van huisvesting, facultaire en klinische voorzieningen. Voor onderwijs, 
huisvesting, researchfaciliteiten en klinische voorzieningen betaalde de faculteit ca. € 200.000 aan de 
Universiteit Maastricht. De joint master Regenerative Medicine and Technology is een samenwerking 
van de faculteit Biomedische Technologie, de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht waarin de partners hun onderwijsaandeel voor eigen rekening hebben uitgevoerd. 
In 2014 besteedde de faculteit Bouwkunde het vak “Legal and Governance Aspects” uit aan de 
Universiteit Twente, voor een bedrag van circa 13.000 euro.  
 

Postgraduate onderwijs  
Postgraduate onderwijs is van groot belang voor het hightech bedrijfsleven en daarmee ook voor de 
Brainport regio. Het is cruciaal voor deze bedrijven om over de meest recente kennis en kunde in het 
vakgebied te blijven beschikken. Voor medewerkers van deze bedrijven is het van belang dat ze zich 
tijdens hun loopbaan verder blijven ontwikkelen, onder meer door het volgen van postgraduate 
onderwijs. De TU/e levert hieraan een substantiële bijdrage door het aanbieden van dit onderwijs. Het 
aanbod van postgraduate onderwijs is gebundeld via één centrale webportal 
(http://www.tue.nl/studeren/postgraduate-onderwijs/) met daarop een korte omschrijving van het 
postgraduate onderwijsaanbod en een beknopt overzicht van de volgende aanbieders: 
• TiasNimbas, de business school van Tilburg University en de TU/e, biedt een breed en flexibel palet 

aan internationaal erkende managementopleidingen. 
• De stichting Post Academisch Onderwijs (PAO) is een platform voor post-initieel onderwijs in de 

techniek, de bètawetenschappen en het technisch management. 
• Het High Tech Institute verzorgt onderwijs op het terrein van mechatronica, precision engineering, 

systeemarchitectuur, optica en dergelijke. 
• De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) van de TU/e verzorgt 

cursussen voor technologie professionals in de zorg. 
• De 3TU.School for Technological Design, Stan Ackermans Institute verzorgt circa twintig 

ontwerpersopleidingen. In deze betaalde opleiding wordt technologische kennis vergroot en wordt 
deze toegepast in de praktijk. 

 

Deelname personeel aan opleidingen 
In 2014 hebben in totaal 12 personeelsleden van de TU/e als student ingeschreven gestaan voor het 
volgen van onderwijs aan de eigen universiteit. 
 

Studentenuitwisseling 
In 2014 maakten in totaal 330 studenten van 135 Europese hoger onderwijsinstellingen gebruik van een 
uitwisselingsovereenkomst tussen hun instelling en de TU/e om enige tijd onderwijs in Eindhoven te 
volgen. Dit geldt ook voor in totaal 72 studenten van 54 instellingen buiten Europa. 
In totaal zijn 487 TU/e studenten in 2014 voor een internationale stage, research of uitwisseling naar het 
buitenland geweest. In totaal ontvingen 69 Europese hoger onderwijsinstellingen in 2014 184 studenten 
van de TU/e, van wie 142 op basis van een bilaterale uitwisselingsovereenkomst. Buiten Europa 
ontvingen 84 instellingen voor hoger onderwijs 217 TU/e-studenten. Daarnaast hebben 87 TU/e-
studenten in 2014 een stage uitgevoerd bij bedrijven en instituten in het buitenland. 
Veruit het meest bezochte bestemmingsland in 2014 was de Verenigde Staten van Amerika (82 
studenten). Australië (36) en Canada (19) zijn daarnaast buiten Europa frequent bezocht. De meest 
bezochte Aziatische bestemmingen waren Singapore (17), Taiwan (17) en Zuid-Korea (9). Binnen 
Europa werden met name Zweden, Duitsland en Groot Brittannië veel bezocht (respectievelijk 44, 34 en 
23 studenten). 
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Erasmus Mundus 
De TU/e neemt deelt aan een aantal Erasmus Mundus joint programma’s, te weten 
• het double degree masterprogramma Environmental Pathways for Sustainable Energy Systems 

(SELECT); 
• het joint doctorate programma Environmental Pathways for Sustainable Energy Systems 

(SELECT+); 
• het joint doctorate programma Interactive and Cognitive Environments (ICE); 
• het joint doctorate programma Simulation Engineering and Entrepreneurship Development (SEED). 
Binnen deze programma’s vindt uitwisseling plaats van masterstudenten en promovendi. 
De TU/e participeert in twee Erasmus Mundus partnership consortia t.b.v. uitwisseling van studenten en 
wetenschappelijke staf: 
• Innovation and Design for Euro Asian Scholars (IDEAS) ; 
• Euro-Asian Cooperation for Excellence and Advancement; 
• Strengthening Research Collaborations in High-impact and Emerging Technologies between GCC 

and EU (SECRET) . 
 
EIT Knowledge and Innovation Communities (KICs) 
De TU/e neemt deel aan twee KIC-programma’s, waarbinnen de volgende masterprogramma’s worden 
aangeboden: 
• KIC InnoEnergy 

o SELECT 
o SENSE 

• KIC EIT ICT Labs 
o Embedded Systems 
o System Design Engineering (Computer Science Engineering) 

In 2014 is de KIC InnoLife goedgekeurd. 
 

Studentenhuisvesting 
De TU/e participeert samen met woningcorporaties, onderwijsinstellingen en de gemeente Eindhoven in 
het convenant studentenhuisvesting en internationale gasten. Binnen het convenant wordt geprobeerd 
om tot oplossingen te komen voor de huisvestingsproblemen 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.  
De TU/e faciliteert de komende jaren een 600-tal wooneenheden op de universiteitscampus. Met 
Woonbedrijf is hiertoe een convenant ondertekend wat zal leiden tot het realiseren van 300 extra 
wooneenheden op de campus. Deze wooneenheden zullen als hoogbouw worden gerealiseerd. 
Daarnaast wordt het gebouw Potentiaal herontwikkeld in samenwerking met externe partijen tot gebouw 
met hotel/woonfunctie van ongeveer 300 eenheden. 
 

Onderwijsprijzen 
Tijdens de opening van het academisch jaar 2014-2015 zijn, voor het achtste jaar op rij, 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 
2014 werd de prijs voor ‘beste bachelordocent’ toegekend aan dr. D. Lakens en ontving dr. Z. Atan de 
prijs voor ‘beste masterdocent’.  
 

Academische Jaarprijzen 2014 
Tijdens de tweede academische jaarafsluiting, werden de Academische Jaarprijzen 2014 van de TU/e 
uitgereikt. De TU/e-afstudeerprijs 2014 voor de beste uitgevoerde afstudeeropdracht in een 
masteropleiding ging naar ir. J.G. van der Pol die bij de faculteit Wiskunde en Informatica afstudeerde 
op de scriptie ‘Counting matroids’. De TU/e-ontwerpprijs 2014 voor de best uitgevoerde 
ontwerpopdracht in een onwerpersopleiding ging naar J.A. Colin Navarette, MSc PDEng van de  
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opleiding Automotive Systems Design voor het rapport ‘Vehicle Follow Control Function, Supervising 
and Dynamic Control’. De TU/e-promotieprijs 2014 voor het best uitgevoerde promotieonderzoek werd 
gewonnen door dr. V. Menkovski MSc van de Faculteit Electrical Engineering voor het proefschrift 
‘Computational inference and control of quality in multimedia services’.  
 

Marina van Damme Beurs 
De Marina van Damme Beurs werd in 2014 voor de vijfde keer op de TU/e uitgereikt. De prijs is bedoeld 
om jonge, vrouwelijke ingenieurs aan te moedigen in hun loopbaan. In november 2014 kregen zowel 
Kavitha Varathan als Chantal Tax een beurs. Varathan, alumna van de faculteit Bouwkunde, wil een 
organisatie oprichten die vrouwen van expats helpt om hun professionele talenten zo goed mogelijk te 
ontplooien, Tax, alumna van de faculteit Biomedische Technologie gaat aan de Harvard Medical School 
onderzoek doen naar de roosterstructuur van zenuwbanen in de hersenen. 
 

Science and Technology Student Award 
In 2012 hebben de Technische Universiteit Eindhoven, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de 
Universiteit Utrecht gezamenlijk twee prijzen ingesteld om studenten met een origineel idee die gebruik 
maken van complementaire kennis uit Eindhoven en Utrecht te stimuleren en belonen. Er is een prijs 
voor de student met het beste idee voor een nog uit te werken bachelorthesis en een voor de student 
met het beste idee voor een nog uit te werken masterthesis waarin de expertise van de samenwerkende 
organisaties wordt samengebracht. De prijs heeft als doel het bevorderen van interdisciplinaire kennis, 
het stimuleren van onderwijssamenwerking tussen de instellingen en het stimuleren van jong talent. In 
2014 gingen de prijzen naar studenten van de UU resp. het UMC. 
 

Doelgroepenbeleid / studeren met een functiebeperking 
In 2014 is de uitvoering van het beleid ten aanzien van ‘Studeren met een Functiebeperking’ 
gecontinueerd. In de jaarlijkse gebruikerstoets (door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie) is de 
TU/e een plaats gestegen ten opzichte van 2013 naar de tweede plaats binnen de Nederlandse 
universiteiten voor wat betreft de kwaliteit van procedures en voorzieningen voor studenten met een 
functiebeperking. 
In het kader van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) zijn informatiebijeenkomsten op het terrein van 
Studeren met een Functiebeperking een vast onderdeel. In 2014 is het periodiek informeren van 
faculteiten over de studenten met een functiebeperking die aan die betreffende faculteit studeren, 
voortgezet. Studenten dienen hiervoor toestemming te geven. 
 

Individueel klachtrecht 
Het Onderwijs en Studenten Service Centrum voorziet in één loket waar studenten met alle klachten en 
geschillen (bezwaar en beroep) terecht kunnen. In 2014 zijn er 18 meldingen geweest. Het betrof 2 maal 
een klacht, 3 maal een bezwaar en 13 maal werd er beroep ingesteld tegen een beslissing van een 
examencommissie. 
 

TU/e Honors Academy 
In 2013-2014 heeft de door Sirius formeel erkende TU/e Honors Academy voor het eerst gedraaid met 
zes nieuwe honors tracks voor bachelor studenten. Tijdens dit eerste jaar is een aantal aspecten samen 
met de track coördinatoren gezamenlijk doorontwikkeld, bijvoorbeeld de beoordelingsprocedure. De 
honors tracks geven de studenten meer ruimte om zichzelf uit te dagen dan hun reguliere studie, wat 
een belangrijke doelstelling is van de Honors Academy. Feedback van zowel honors studenten als track 
coördinatoren heeft geleid tot het inzetten van een aantal verbeteringen en tot het formuleren van een 
duidelijker en enigszins strakker kader. In september 2014 zijn 62 nieuwe honors studenten gestart, wat 
neerkomt op 4,9% van de herinschrijvers. Hiermee blijft de TU/e achter op het streefpercentage van 7% 
zoals in een prestatieafspraak met het Ministerie van OCW is vastgelegd. Daarom zal de 
promotiecampagne worden geïntensiveerd en is faculteiten nadrukkelijk gevraagd hier ook een bijdrage  
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aan te leveren. Ook zal een aantal nieuwe honors tracks worden gestart om zo goed mogelijk aan te 
sluiten bij de verschillende interesses van potentiële honors studenten. 
 

Studententeams 
Studententeams van de TU/e waren dit jaar op allerlei gebieden actief. Zo bouwde een team van 
Bouwkundestudenten begin 2014 in Finland de grootste ijskoepel ooit gebouwd, de Ice-dome. Het 
robotvoetbalteam won dit jaar in Brazilië de Robocup, het WK robotvoetbal. De zorgrobot AMIGO 
behaalde een tweede plaats in de @Home-league. 
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3.1 Feiten en cijfers 
Promoties en promotierendementen 
De instroom van promovendi (on payroll) nam in 2014 licht toe. Er stroomden in totaal 232 promovendi 
in tegenover 211 in 2013. Maatgevend voor de aanstelling van promovendi is de externe financiering 
van onderzoek. De ambitie van 175 instromers in 2015 wordt zeker gehaald. 
 
 
Aantal instromers (on pay-roll) in PhD-trajecten 
Jaar Aantal % vrouwen % buitenlanders 
2010 228 29 59 
2011 175 23 53 
2012 182 27 65 
2013 211 28 62 
2014 259 27 55 
Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aantal instromers on pay-roll in PhD-trajecten 
per kalenderjaar. Bron: TU/e HRM-systeem. Peildatum: 31 december. Ambitie 2015: 175. 
 
 
Het aantal promoties steeg naar 243 in 2014 van 218 in 2013. De ambitie van 200 promoties in 2015 zal 
mogelijk gehaald worden. Dit is voor een belangrijk deel afhankelijk van de voortgang van de relatief 
lage instroom in 2011. Het is de verwachting dat na 2015 het aantal promoties zal toenemen vanwege 
de hogere instroom vanaf 2013.  
 
 
Aantal promoties 
Jaar Aantal Proefontwerp 
2010 189 3 
2011 199 6 
2012 245 8 
2013 218 3 
2014 243 10 
Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aantal promoties per kalenderjaar. Bron: TU/e 
Promotieregister. Peildatum: 31 december. Ambitie 2015: 200. Laatste kolom: aantal promoties op 
proefontwerp. 
 
 
Promotierendement 
Generatie 2010 2011 2012 2013 2014 
2006 42 67 76 78 78 
2007 6 48 79 83 87 
2008 1 5 57 81 86 
2009 1 3 6 41 78 
2010  1 4 9 46 
Promotierendement: cumulatief percentage gepromoveerden per generatie dat op peildatum 31 
december van vermeld jaar is gepromoveerd. 
 
 
De doelstelling van 80% binnen 5 jaar gepromoveerde promovendi on-payroll zal mogelijk gehaald 
worden, afhankelijk van de voortgang van de instroom van 2010. De verbetering van de time-to-degree 
voor de jaargangen 2006 tot en met 2008 zette zich niet door in 2009. Er was sprake van een daling tot 
65,3%. 
 
 
 
 
 

3 Onderzoek en kennisvalorisatie 
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Aandeel (%) binnen 5 jaar gepromoveerde promovendi on-payroll 
Jaar Aandeel (%) 
2005 63,9 
2006 56,5 
2007 64,9 
2008 72,6 
2009 65,3 
Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aandeel (%) binnen 5 jaar gepromoveerden in 
totale generatie promovendi on pay-roll die in bepaald kalenderjaar is gestart. Bron: TU/e HRM-systeem 
en TU/e Promotieregister. Peildatum: 31 december. Ambitie 2015: 80% van generatie 2010. 
 

Publicaties 
Er werden in 2014 in de categorie ‘refereed’ 149 wetenschappelijke publicaties minder gepubliceerd dan 
in 2013, maar in de categorie ‘non-refereed’ steeg het aantal wetenschappelijke publicaties met 117 tot 
224. Het aantal vakpublicaties daalde in 2014 met 44 naar 110. De daling van het aantal publicaties ging 
overigens gepaard met een groei van het aandeel publicaties in Web of Science. 
 
 
Wetenschappelijke publicaties 
Jaar Refereed Non-refereed 
2010 3186 436 
2011 3098 229 
2012 2967 175 
2013 2783 107 
2014 2634 224 
Aantallen wetenschappelijke publicaties, per kalenderjaar, al dan niet gerefereed. 
 
 
Vakpublicaties 
Jaar Aantal 
2010 151 
2011 162 
2012 128 
2013 154 
2014 110 
Vakpublicaties (publicaties voor vakgenoten), per kalenderjaar. 
 

Citatie-impactscore en Web of Science 
Met behulp van de baseline van Thomson Reuters en het TU/e-profiel in Web of Science is de citatie-
impactscore van de publicaties van de universiteit bepaald voor de jaren 2005 tot en met 2012. 
Er is geen correctie voor zelfcitaties toegepast. Weergegeven is de gemiddelde score van de TU/e 
over perioden van vier jaar. Het aantal in 2014 door TU/e-medewerkers gepubliceerde artikelen 
met een vermelding in Web of Science bedraagt 1476, hetgeen 7 meer is dan in 2013. 
 
 
Citatie-impactscore 
Periode Score 
2005–2008 1,64 
2006–2009 1,71 
2007–2010 1,78 
2008–2011 1,71 
2009–2012 1,77 
De citatie-impactscores van de publicaties van de TU/e over perioden van vier jaar. 
 
 
 
 
 



66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aanwas aantal publicaties in Web of Science 
Jaar Aantal 
2010 1347 
2011 1398 
2012 1449 
2013 1469 
2014 1476 
Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aantal in kalenderjaar gepubliceerde TU/e-
publicaties dat in Web of Science is opgenomen. Bron: Web of Science. Peildatum: 31 december. 
Ambitie 2015: 1400. 
 

Co-publicaties met bedrijfsleven en internationale co-publicaties 
Van de in 2014 door TU/e medewerkers gepubliceerde artikelen met een vermelding in Web of Science 
is 14,2 procent een copublicatie met onderzoekers uit het bedrijfsleven en 52,4 procent een 
internationale copublicatie. De doelstelling van 15% co-publicaties met industrie zal mogelijk gehaald 
worden, maar de kans hierop is niet groot: de effecten van de TU/e Impuls Promotieplaatsen zullen in 
2015 nog niet volledig zichtbaar zijn in publicaties en de afgelopen drie jaar hebben een duidelijke 
teruggang in contractonderzoek laten zien. De score ligt nu al onder de streefwaarde. De doelstelling 
van 50% internationale co-publicaties zal mogelijk gehaald worden.  
 
 
Aandeel (%) co-publicaties met industrie in aanwas aantal publicaties in Web of Science 
Jaar Aandeel (%) 
2010 13,8 
2011 15,3 
2012 14,5 
2013 14,5 
2014 14,2 
Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aandeel (%) co-publicaties met industrie in het 
totaal aantal in kalenderjaar gepubliceerde TU/e-publicaties in Web of Science. Bron: Web of Science. 
Peildatum: 31 december. Ambitie 2015: 15%. 
 
 
Aandeel (%) internationale co-publicaties in aanwas aantal publicaties in Web of Science 
Jaar Aandeel (%) 
2010 53,2 
2011 49,5 
2012 51,6 
2013 50,0 
2014 52,4 
Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aandeel (%) internationale co-publicaties in 
totaal aantal in kalenderjaar gepubliceerde TU/e-publicaties in Web of Science. Bron: Web of Science. 
Peildatum: 31 december. Ambitie 2015: 50%. 
 

Tweede en derde geldstroom 
De tweede geldstroom bedroeg in 2014 26,2 miljoen euro tegenover 24,0 miljoen euro in 2013. 
De derde geldstroom bleef gelijk aan 2013 met 70,1 miljoen euro. 
De tweede en derde geldstroom vormden in 2014 30,1 procent van de totale baten. 
 
 
Omvang tweede geldstroom 
Jaar Absoluut % 
2010 20,2 6,5 
2011 23,0 7,3 
2012 22,1 7,3 
2013 24,0 7,5 
2014 26,2 8,2 
Omvang tweede geldstroom per kalenderjaar; in miljoenen euro’s en als percentage van totale 
inkomsten. 
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Omvang derde geldstroom 
Jaar Absoluut % 
2010 76,2 24,4 
2011 75,6 23,8 
2012 71,1 23,3 
2013 70,1 22,1 
2014 70,1 21,9 
Omvang derde geldstroom per kalenderjaar; in miljoenen euro’s en als percentage van totale inkomsten. 
 

Europese onderzoeksgelden 
De TU/e heeft in 2014 in totaal 20,7 euro aan subsidies verworven.  
 
 
Omvang verworven subsidies uit EU-kaderprogramma’s 
Jaar Bedrag 
2010 18,5 
2011 13,0 
2012 21,1 
2013 21,5 
2014 20,7 
Omvang verworven subsidies uit EU-kaderprogramma’s per kalenderjaar; in miljoenen euro’s. 
 
 
Omvang inkomsten uit EU-kaderprogramma’s 
Jaar Absoluut % 
2010 14,3 4,6 
2011 15,4 4,9 
2012 17,9 5,9 
2013 19,9 6,3 
2014 23,5 7,3 
Inkomsten EU-kaderprogramma’s per kalenderjaar; in miljoenen euro’s en als percentage van totale 
inkomsten. 
 

NWO-vernieuwingsimpuls 
Er werden in 2014 door TU/e-onderzoekers vijf Veni-laureaten, twee Vidi-laureaten en twee Vici-
laureaten verworven in het kader van de Vernieuwingsimpuls van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
Een Veni-laureaat werd toegekend aan: 
• dr. Lorenzo Albertazzi (Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen) 
• dr. Anne Driemel (faculteit Wiskunde en Informatica) 
• dr. Julia Komjáthy (faculteit Wiskunde en Informatica) 
• dr.ir. Sander Nijdam (faculteit Technische Natuurkunde) 
• dr. Ilaria Zardo (faculteit Technische Natuurkunde) 
 
Een Vidi-laureaat werd toegekend aan: 
• dr. Krist Vaesen (faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences) 
• dr. Peter Zijlstra (faculteit Technische Natuurkunde) 
 
Een Vici-laureaat werd toegekend aan: 
• prof.dr.ir. Luc Brunsveld (faculteit Biomedische Technologie) 
• prof.dr. Bert Zwart (faculteit Wiskunde en Informatica) 
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Aantal verworven Veni-, Vidi- en Vici-laureaten 
Jaar Veni Vidi Vici 
2010 7 1 5 
2011 2 - 1 
2012 5 5 1 
2013 5 - 1 
2014 5 2 2 
Aantal verworven Veni-, Vidi- en Vici-laureaten per kalenderjaar. 
 

ERC Grants 
Er werd in 2014 één Starting Grant verworven in het kader van het prestigieuze programma van de 
European Research Council (ERC). De Starting Grant werd toegekend aan dr.ir. Ilja Voets (Instituut voor 
Complexe Moleculaire Systemen). 
 
 
Aantal verworven ERC Grants 
Jaar Starting Advanced Consolidator 
2010 2 1 - 
2011 2 2 - 
2012 2 - - 
2013 2 2 4 
2014 1 - - 
Aantal verworven ERC Grants per kalenderjaar. 
 

Inzet WP in onderzoek 
De onderzoeksinzet in de 1e geldstroom stabiliseerde zich in 2014, terwijl de teruggang in de 3e 
geldstroom gedeeltelijk werd gecompenseerd door de toename in de 2e geldstroom. De totale 
onderzoeksinzet daalde nog licht van 1055 fte in 2013 naar 1049 in 2014. 
 
 
Inzet WP in onderzoek 
Jaar 1e  2e  3e  Totaal 
2010 398 224 476 1098 
2011 398 242 482 1122 
2012 369 235 479 1083 
2013 328 229 498 1055 
2014 330 240 479 1049 
Inzet WP in onderzoek per kalenderjaar; in mensjaren WP per geldstroom. 
 

Externe beoordelingen 
In 2014 zijn de resultaten beschikbaar gekomen van een onderzoeksvisitatie op het domein ‘Mechanical 
Engineering’ (Werktuigbouwkunde). De TU/e kwam weer bijzonder sterk uit de bus. Werktuigbouwkunde 
scoorde 92,5% van de maximaal te behalen score. 
De onderzoeksgroepen ‘Control Systems Technology’ van prof.dr.ir. M. Steinbuch, ‘Combustion 
Technology’ van prof.dr. L.P.H. de Goey en ‘Mechanics of Materials’ van prof.dr.ir. M.G.D. Geers 
behaalden het maximale resultaat van vier vijven. 
Door de hoge scores bij deze onderzoeksvisitatie stegen in 2014 vanzelfsprekend ook de 
voortschrijdende (fte-gewogen) gemiddelde visitatiescores over alle TU/e-disciplines. 
 
 
Scores onderzoeksvisitaties in 2014 
 Quality Productivity Relevance Viability 
Onderzoeksvisitatie Mechanical Engineering  4,85 4,67 4,66 4,85 
Per onderzoeksvisitatie; volgens Standard Evaluation Protocol 
 
 
 



69 
 

 
 
 
 
 
 
 
Voortschrijdende (fte-gewogen) gemiddelde visitatiescores over alle TU/e-disciplines 
Jaar Quality Productivity Relevance Viability Max (%) 
2010 4,34 4,22 4,50 4,31 84,8 
2011 4,41 4,28 4,50 4,26 83,5 
2012 4,45 4,38 4,51 4,26 85,6 
2013 4,45 4,38 4,51 4,26 85,6 
2014 4,49 4,42 4,51 4,38 85,8 
Voortschrijdende (fte-gewogen) gemiddelde visitatiescores van alle TU/e-disciplines per kalenderjaar 
volgens het Standard Evaluation Protocol. De laatste kolom geeft het aandeel in procenten in de 
maximaal haalbare score.   
 

Start-ups en spin-offs 
In 2014 startten vanuit de TU/e 5 nieuwe spin-offs.  
 
 
Start-ups en spin-offs 
Jaar Spin-offs Start-ups 
2010 5 7 
2011 5 n.a. 
2012 6 n.a. 
2013 5 37 
2014 5 25 
Start-ups en spin-offs gestart in kalenderjaar. 
 
 
In 2014 zijn er op basis van unieke kennis van de TU/e vijf nieuwe spin-offs van start gegaan. De 
economische crisis heeft het afgelopen jaar duidelijk het ondernemersklimaat bij de onderzoekers 
beïnvloed. Vanuit TU/e Innovation Lab is er 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. 
De studenten incubator begeleidt momenteel een dertigtal innovatieve start-ups. Daarnaast zijn er nog 
veel meer studentinitiatieven, zoals designbureaus, consultants en software bedrijfjes die vooral op 
eigen kracht gestart zijn en hierdoor niet altijd bij de universiteit bekend zijn.  

 

Octrooien 
Het totaal aantal op naam van de TU/e ingediende octrooiaanvragen kwam in 2014 uit op drieëntwintig. 
Er werden tweeëntwintig provisional patent applications ingediend. Een provisional patent application 
heeft een geldigheidsduur van één jaar. De belangrijkste reden om een provisional in te dienen is 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) aanvrage of een 
reguliere nationale of regionale aanvrage. In 2014 heeft de TU/e vijf provisionals doorgezet in een 
reguliere aanvrage. De provisionals die niet doorgezet zijn (10) hebben als reden dat de business case 
toch niet sterk genoeg bleek te zijn of dat octrooiering niet mogelijk of zinvol bleek te zijn. 
 
 
Octrooiaanvragen op naam TU/e 
Jaar Aantal 
2010 10 
2011 23 
2012 16 
2013 17 
2014 23 
Octrooiaanvragen op naam TU/e, aantal prioriteitsaanvragen per kalenderjaar. 
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Licenties 
In 2014 zijn er zes nieuwe licentie verstrekt; twee aan TU/e spin-offs, twee aan kennisinstellingen en 
twee aan een bestaand bedrijf. Normaliter laat de TU/e (provisional) octrooiaanvrages vallen als er 
binnen een jaar geen serieuze interesse vanuit het bedrijfsleven is. Op dit moment lopen er diverse 
gesprekken die tot een licentie zouden moeten kunnen leiden in 2015. Een andere (positieve) oorzaak 
voor het relatief lage aantal licenties is dat er i.h.k.v. strategische samenwerking ook afspraken gemaakt 
zijn met het bedrijfsleven waarbij octrooien direct door het bedrijfsleven aangevraagd worden. 
 
 
Door TU/e verstrekte nieuwe licenties 
Jaar Aantal 
2010 7 
2011 12 
2012 12 
2013 2 
2014 6 
Door TU/e verstrekte nieuwe licenties per kalenderjaar. 
 

Valorisatiesubsidies 
In 2014 zijn er vanuit de TU/e twee aanvragen voor Valorisation Grants voor Fase 1 
(haalbaarheidsstudie, VG1) door de Technologiestichting STW gehonoreerd. De Valorisation Grant is in 
de tweede helft van 2014 vervangen door de Take-off Grant. Ook daar zijn in 2014 vanuit de TU/e twee 
aanvragen voor de haalbaarheidsstudie (Take-off1) en een aanvraag voor de Vroege Fase Financiering 
(Take-off VFF) gehonoreerd. Daarnaast zijn een aanvraag voor een ERC Proof of Concept Grant (ERC 
PoC) en een NanoNextNL Valorisatieprogramma fase 1 (NanoNext1) fase aanvraag gehonoreerd. STW 
VG/Take-off en ERC PoC staan open voor onderzoekers die technologische onderzoeksresultaten willen 
vermarkten. Een VG1 (max. € 25k) en een Take-off1 (max. € 40k) ondersteunt het uitvoeren van een 
onderzoek naar de technologische en commerciële haalbaarheid van een technologie. Een Take-off VFF 
(max. € 250k) 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 (max. € 150k) is een 
combinatie hiervan en ondersteunt beide fases. NanoNext1 (€ 5k) is een stimulering voor de verdere 
uitwerking van een business case. 
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3.2 Realisatie Bestuurlijke Agenda 2014 

Onderzoeksexcellentie 
Het onderzoek binnen de TU/e moet internationaal van vooraanstaand niveau zijn. Het moet zich 
kunnen meten met het onderzoek van de best presterende technische universiteiten in Europa. 
Excellentie in de basisdisciplines wordt gezien als een noodzakelijke voorwaarde voor participatie in 
(publiek-private) multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s. Excellentie wordt dan ook krachtig 
gestimuleerd. 
 
In het kader van het project Onderzoeksexcellentie zijn in 2014 de volgende doelen bereikt/gerealiseerd: 
• Er zijn 6 strategic innovation areas (SIA's) gedefinieerd: 3 strategic areas en 3 research centers. Aan 

de 3 strategic areas is gevraagd om een update van de roadmaps. Aan de 3 research centers is 
gevraagd een businessplan op te stellen. Ten aanzien van de centers, Data Science en High Tech 
Systems Center, zijn in de begroting afspraken over ondersteuning en implementatie gemaakt. In het 
voorjaar van 2015 volgt de verdere implementatie van de plannen.  

• Vrijwel alle projecten van Impuls tranche 1 zijn gecontracteerd en definitief toegekend.  
• In juli 2014 heeft het College van Bestuur besloten over de reservering en toekenning van middelen 

voor de tweede tranche van de TU/e Impuls Promotieplaatsen. Hierbij zijn reserveringen en 
voorlopige toekenningen gedaan voor circa 64 promotieplaatsen. De deadline voor het contracteren 
van tranche 2 is 1 juni 2015.  

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 het kader van het project Onderzoeksinfrastructuur is in 2014 het volgende bereikt/gerealiseerd: 
Ten aanzien van ondersteuning van R&D-faciliteiten is bekeken op welke wijze faciliteiten kunnen 
worden gefinancierd binnen subsidieprojecten. Resultaten worden meegenomen in algemene ‘research 
support’ (Innovation Lab). Ook heeft het College van Bestuur financiële middelen aan faculteiten ter 
beschikking gesteld om Europese subsidieaanvragen te faciliteren. 
 

EU-strategie 
De TU/e streeft naar optimalisatie van de samenwerking met vooraanstaande (technische) universiteiten 
in Europa en het vergroten van inkomsten uit Europese programma's (Horizon 2020).  
 
In het kader van het project EU-strategie zijn in 2014 onder andere de volgende doelen 
bereikt/gerealiseerd: 
• Onder leiding van de voorzitter is een stuurgroep Internationalisering opgericht die beleid op het 

gebied van internationalisering zal ontwikkelen. Hierin zullen ook voorstellen gedaan worden voor 
een EU-strategie met beoogde doelen, die vertaald zullen worden naar projecten op de TU/e. In dit 
kader zullen, op basis van het nieuwe regime Erasmus+, guidelines worden ontwikkeld voor 
indiening van voorstellen. 

• In 2014 zijn in totaal 268 voorstellen met betrokkenheid van de TU/e ingediend in het programma 
Horizon 2020. Het percentage coördinatieschappen is vergelijkbaar met het laatste jaar van het 7e 
Kaderprogramma.  

 
Zie ook paragraaf 4.2 onder het kopje EU Strategie voor een overzicht van de overige doelen die in 
2014 in het kader van het project EU Strategie gerealiseerd zijn. 
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Strategic Area Energy 
De TU/e wil een directe bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Daarom 
werken verschillende disciplines op het vlak van energie intensief met elkaar samen binnen de TU/e 
Strategic Area Energy. 
 
In het kader van het project Strategic Area Energy zijn in 2014 de volgende doelen bereikt/gerealiseerd: 
• De ontwikkeling van een samenhangende energievisie TU/e verloopt voorspoedig. Verschillende 

belangrijke aspecten, zoals de bronnen, omzettingsmogelijkheden, opslag, transport, 
gebruiksvormen en de samenhang en systeemlagen zijn duidelijker in kaart gebracht. Op basis 
hiervan is er begonnen met het systematisch ordenen van de onderzoeks- en innovatieprojecten van 
de TU/e.  

• De KIC InnoEnergy heeft 6 roadmaps gepubliceerd. Deze worden actief gebruikt om nieuwe 
werkvelden en projecten vorm te geven en bij besluitvorming over projecten binnen en buiten de KIC 
InnoEnergy en de TU/e.  
De KIC InnoEnergy heeft bovendien een raamwerk gedefinieerd inclusief een initieel business plan 
waaraan ingediende innovatieprojecten worden getoetst voor goedkeuring voor de eerste fase van 
een business ontwikkeltraject. Er wordt gewerkt aan een beter ideevormingsproces en nauwere 
aansluiting van de onderzoeks- op innovatieprojecten. 

• Via diversie media (kranten, web etc.) is het maatschappelijk profiel van de TU/e verder 
aangescherpt. Speerpunten hierbij waren energie voor mobiliteit en de gebouwde omgeving. De 
TU/e Energy Days en workshops onder de noemer “Rethinking Power” zijn zeer goed bezocht.   

• De TU/e is nauw betrokken bij het Spark initiatief met Heijmans in Rosmalen, de lancering van de 
Visie en Roadmap Eindhoven Energieneutraal 2045 en het provincieberaad op Energiegebied. 
Bovendien zijn er 26 kennisvouchers toegekend vanuit Smart Energy Regions Brabant met een 
goedkeuringspercentage rond de 50%.  

• Onder andere de volgende Living Lab activiteiten zijn op de TU/e campus ontplooid: Energie testdak 
op Vertigo-Zuid en verschillende initiatieven rondom E-mobility. Zie ook paragraaf 5.2 onder het 
kopje ‘duurzaamheid’.  

• Het stimuleren van diensten, bijvoorbeeld door Cohere Energy Solutions, blijft een uitdaging, maar 
zowel de TU/e als de KIC InnoEnergy hebben een aantal kleine bedrijven als voorbeeld. De eerste 
overnames van start-up bedrijven zoals Epyon en Peer+ door grote gevestigde Europese Energie 
gelieerde bedrijven zijn er inmiddels ook.  

• Op alle opleidingsniveaus (van BSc tot PhD) is veel aandacht besteed aan de integrale aspecten van 
energiewinning en het gebruik en de impact daarvan. 

 

Strategic Area Health 
De TU/e wil een directe bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Deze 
uitdagingen vragen om nieuwe producten en diensten in de zorg. Technologie speelt hierbij een cruciale 
rol. Verschillende disciplines werken intensief met elkaar samen binnen de TU/e Strategic Area Health. 
 
In het kader van het project Strategic Area Health zijn in 2014 de volgende doelen bereikt/gerealiseerd: 
• De activiteiten in het eerste half jaar van 2014 hebben vooral in het teken gestaan van een 

heroriëntatie van Strategic Area Health. Hierbij is vooral ingezet op: 
o Focus op excellentie, geïnspireerd door de sector en door maatschappelijke uitdagingen. 
o Impact: de wetenschappelijke innovaties beschikbaar stellen voor de gezondheidssector en de 

bestaande industriële consortia en mogelijkheden bekijken voor het opzetten van nieuwe 
ondernemingen. 

o Strategic partnerships met bestaande industrie (bijvoorbeeld Philips, Chemelot) en publiek 
private samenwerkingsverbanden (consortium Slimmer Leven). 

De roadmap voor SA Health is herschreven en kent nu drie hoofdgebieden: Regenerative medicine, 
Monitoring Health en Participatory Health.  
Er wordt gezocht naar de juiste invulling van de belangrijke posities managing director en business 
developer binnen Strategic Area Health.  

• Inmiddels zijn er samenwerkingsprojecten opgestart in het kader van InSciTe met Chemelot en in het 
kader van de flagship programs op het gebied van perinatal en smart monitoring met Philips.  
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• In het Impuls programma 1 en 2 gezamenlijk participeert Strategic Area Health in 33 projecten (dit is 

inclusief de 5 projecten in het kader van InSciTe). 
• De TU/e participeert in het InnoLife initiatief. Het voorstel voor een Knowledge Innovation Community 

(KIC), dat in september is ingediend, is in december door het European Institute of Innovation & 
Technology (EIT) gehonoreerd.  

• De instroom in de opleidingen Biomedische Technologie en Medische Wetenschappen en 
Technologie is in circa twee jaar met meer dan 100% toegenomen. Om de toekomstige instroom van 
studenten in de SUMMA-tech opleiding te bevorderen is het onderwijsprogramma van Biomedische 
Technologie in overleg met SUMMA geoptimaliseerd. 

• Binnen het SA Health zijn er initiatieven ontwikkeld om bij Europese aanvragen als coördinator op te 
gaan treden. De initiatieven worden ondersteund door PNO.  
 

Strategic Area Smart Mobility 
De wereld staat voor grote maatschappelijke uitdagingen die voortkomen uit de groeiende vraag naar 
mobiliteit en de impact daarvan op de leefomgeving. De TU/e ziet in technologie een belangrijke 
oplossing voor het minimaliseren van de negatieve effecten van mobiliteit. Van oudsher heeft de TU/e 
expertise in huis op het gebied van onder meer voertuigtechnologie, logistiek, planningsystemen en 
ICT/embedded systems. Deze verschillende disciplines werken intensief met elkaar samen binnen de 
TU/e Strategic Area Smart Mobility. 
 
In het kader van het project Strategic Area Smart Mobility zijn in 2014 de volgende doelen 
bereikt/gerealiseerd: 
• Er is hard gewerkt aan de in- en externe zichtbaarheid van Strategic Area Smart Mobility. Dit heeft er 

voor gezorgd dat de TU/e steeds door het merendeel van de mediakanalen als eerste wordt 
benaderd bij vragen rondom mobiliteit.  
Het steeds drukker bezochte en hooggewaardeerde intern community event de research meet helpt 
mee aan het bereiken van de TU medewerkers.  

• De participatie in de volgende (inter)nationale samenwerkingsverbanden is geconsolideerd: 
AutomotiveNL, Connekt, '5 November Beraad' van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, European 
Automotive Research Partners Association en Advisory Board EU Intelligent Transport System 
Action Plan. Daarnaast is het onder andere gelukt om het voorzitterschap van de nieuwe EARPA 
taskforce Logistics naar de TU/e te trekken en is de Denktank ‘’Eindhoven op weg’’ geïnstalleerd 
(TU/e en Gemeente Eindhoven). 

• DITCM Innovations is opgericht door TU/e en TNO. Carlo van de Weijer en prof.dr.ir. Maarten 
Steinbuch zitten in de DITCM Programme Board, Mark van den Brand in het Bestuur en Ben Rutten 
is Manager DITCM Innovations. 

• Binnen EuroTech zijn de banden met de TU München en Danmarks Tekniske Universitet verder 
uitgebouwd en projectvoorstellen ingediend. Verder zijn er contacten met Warwick University, 
Ingolstad en Saarbrücken Hochschule, Victoria Instituut Zweden, Universiteit Twente en TU Delft, 
VIM, Universiteit Hasselt, ETH en KTH. In DITCM verband wordt samengewerkt met de UT en TUD. 

• De TU/e werkt samen met BMW, Ford en PSA en de TUM, ETH en KTH aan het horizon 2020 
project CADASTRE. Met Renault zijn contacten in opbouw in het STW i-CAVE Perspectief voorstel 
dat zich in fase 3 bevindt. Met Ford is een uitgebreide strategische samenwerking in voorbereiding.  

• Strategic Area Smart Mobility is betrokken bij 20 ingediende projecten in het kader van Horizon 
2020.  

• Het '3+3-beleid' (3 ton financiering plus 3 ton omzet uit projecten) wordt geïmplementeerd. Inmiddels 
is 220.000 euro projectomzet gerealiseerd. Om de slagvaardigheid verder te vergroten is eind 2014 
besloten de consultancy-activiteiten apart te organiseren.  

• De uitbouw van de leerstoel ‘Distributed Traffic Management’ blijkt op korte termijn niet 
realiseerbaar. Besloten is het voorlopig op te zetten als cross-faculteitsinitiatief gecoördineerd door 
Strategic Area Smart Mobility om toch te zorgen dat de TU/e een afdoende portfolio aan kan bieden 
om de aankomende kansen te benutten.  
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Kennisvalorisatie 
De TU/e staat bekend om haar omvangrijke kennisvalorisatieactiviteiten en de aanpak die in 2004 is 
gestart met het Innovation Lab heeft in Nederland navolging gekregen. Sindsdien is veel verankerd: niet 
alleen de activiteiten en perspectieven van bedrijven, maar ook de wijze waarop universiteiten een rol 
spelen in maatschappelijke en commerciële netwerken.  
 
In het kader van het project Kennisvalorisatie zijn in 2014 de volgende doelen bereikt/gerealiseerd: 
• In het kader van het Hoofdlijnenakkoord van de VSNU is er een TU/e-set prestatie-indicatoren 

opgeleverd en door het College van Bestuur geaccordeerd. Begin 2015 wordt er op basis van deze 
set een rapportage over 2014 opgeleverd. De indicatoren en de rapportage worden in 3TU-verband 
afgestemd. 

• Er is volop gewerkt aan de ontwikkeling van een beleids- en actieplan kennisvalorisatie. 
De stuurgroep Valorisatie heeft in het verlengde van het visiedocument over Valorisatie en het nog 
vast te stellen implementatieplan een inventarisatie gemaakt van de activiteiten die TU/e breed, 
binnen de faculteiten en binnen de supportafdelingen, plaatsvinden. 

• De volgende projectvoorstellen binnen het uitvoeringsplan valorisatie zijn ingediend; (a) 
Studentenincubator StartUpEindhoven; (b) Businessincubation; (c) Sure Innovation; (d) 
octrooiregeling; (e) participatieregeling. 

• Door het TU/e Impulsprogramma is de strategische samenwerking met bestaande partners 
vastgelegd in roadmaps die moeten leiden tot de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. 
Voor de TU/e is het van belang om samen met de industrie de multiplier te creëren. In 2014 is een 
groot aantal onderzoeksvoorstellen met de industrie ingediend.  

• Er zijn plannen ontwikkeld om (a) strategic accountmanagement te richten op nieuwe markten en 
samenwerkingsvormen en om (b) de bestaande strategic accounts verder te ontwikkelen en de 
relatie op meer dan alleen onderzoeksfinanciering te enten. Bovendien is het TU/e Innovation Lab 
team strategic accounts op sterkte gebracht. Naast de bestaande bedrijven en markten is gericht op 
met name Fotonica. In dit veld wordt ingezet op de verkrijging van onderzoeksfinanciering en het 
ontwikkelen van eigen spin-off bedrijven. In 2014 zijn 3 spin-off bedrijven opgericht. 

• TU/e Innovation Lab is een constante bron van informatie t.a.v. Horizon 2020, biedt cursussen en 
workshops op het gebied van onderzoek financiering aan en geeft EU-ondersteuning aan de 
Strategic Areas. Er is een pilot gedaan om te komen tot een Smart Cities project. Innovation Lab 
heeft hier in samenwerking met de faculteit Bouwkunde het voortouw in genomen en heeft een 
project van 25 miljoen euro gescoord. Hiervan is 6 miljoen euro voor Eindhoven (incl. TU/e).  
Met de EuroTech partners worden diverse projecten uitgevoerd die tot doel hebben de awareness 
van samenwerking en uitvoering van EU-projecten op te zetten. 

• TU/e Innovation Lab faciliteert faculteiten bij het opzetten van werkmaatschappijen.  
Met specifieke markten binnen het mkb zijn samenwerkingsverbanden opgezet. Via de stichting Kien 
(installateurs) en Hightech NL worden diverse projecten uitgevoerd om de TU/e kennis te gebruiken.  

• Studentenincubator StartUpEindhoven is opgezet. De faciliteiten zijn georganiseerd en de eerste 30 
projecten zijn gestart in de werkomgeving van de studentenincubator. In samenwerking met de 
faculteit Industrial Design is de zogenaamde ‘pipeline’ van ondernemende studenten als pilot 
opgezet. Financiering in de vorm van studentenleningen zijn georganiseerd. Op dit moment zijn er 
67 projecten/bedrijven gestart in de incubator. De studententeams werden ondersteund in de 
ontwikkeling van Stella en Storm. 
De TKI toeslag als uitvloeisel van de Impulsregeling is gerealiseerd. 
Voorstellen zijn ingediend bij Interreg en EU om te komen tot financiering van de activiteiten van 
TU/e innovation Lab. Voorbereidingen zijn getroffen om bij OP Zuid een plan kennisvalorisatie/Living 
labs in te dienen. 

• Een marketingplan gericht op het bedrijfsleven wordt uitgevoerd. Er zijn een aantal pilots gestart om 
de samenwerkingsvormen met het mkb te ontwikkelen. Via de TU/e Innovation Lab Valorisation  
Academy wordt het bedrijfsleven geïnformeerd en geschoold op het gebied van innovatie en 
valorisatie. Via strategic accounts wordt het bedrijfsleven geïnformeerd over de TU/e. 
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3.3 Diversen 
Doelmatigheid 
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. In 2014 is met dit doel de samenwerking en afstemming met de TU Delft en Universiteit 
Twente in de 3TU.Research Centres of Excellence voortgezet. Daarnaast zijn verdere stappen gezet in 
de samenwerking met de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht.  
 

Duurzaamheid 
Duurzaamheid heeft niet alleen een belangrijk plek in het onderwijs, maar is ook een 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. Voorbeelden van 
succesvol TU/e-onderzoek op het gebied van duurzaamheid zijn te vinden op het gebied van 
rookgasreiniging, zonnecellen, kernfusie, schone verbranding, efficiëntere mobiliteit en transport, 
energie- en klimaatneutraal gebouwontwerp en energiebesparing via verbetering van meet- en 
regeltechnieken. In 2014 financierden Europese papierproducenten twee promovendi van  
prof.dr.ir. Maaike Kroon die haar ontdekking, plantaardige oplosmiddelen waarmee het voornaamste 
bestanddeel van papier, cellulose, bij lagere temperaturen (en dus energiezuiniger) uit hout kan worden 
gewonnen en waarbij een grondstof vrijkomt voor biologische plastics en milieuvriendelijke brandstoffen, 
verder te brengen. 
 

Onderzoekscholen 
Zoals gemeld in paragraaf 1.3 onder het kopje Onderzoekscholen- en instituten was de TU/e eind 2014 
penvoerder van vijf door de KNAW erkende onderzoekscholen en van twee nationale 
toponderzoekscholen. Verder was de TU/e actief in twaalf door de KNAW erkende 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 
onderzoeksscholen. Deze afspraken zullen met ingang van 2015 worden nageleefd.  
 

Eredoctoraat & Distinguished Professor 
In het kader van de 58ste Diesviering heeft de TU/e op 24 april een eredoctoraat toegekend aan 
professor Norman Fleck van Cambridge University, vanwege zijn grote verdiensten op het gebied van de 
micromechanica. Professor Fleck is een wereldwijde autoriteit op zijn vakgebied en de founding director 
van het Cambridge Centre for Micromechanics. Hij is inmiddels tevens voor vier jaren benoemd tot 
‘Distinguished Professor’ aan de TU/e. ‘Distinguished Professors’ brengen jaarlijks één week aan de 
TU/e door en verzorgen dan lezingen voor de wetenschappelijke staf, promovendi en geselecteerde 
masterstudenten en zijn bovendien beschikbaar voor overleg met stafleden over belangrijke 
ontwikkelingen in hun vakgebied. Via het ‘Distinguished Professorship’ wil de TU/e 
samenwerkingsrelaties tussen haar wetenschappelijke staf en internationale topwetenschappers en hun 
onderzoeksgroepen een extra dimensie geven. 
 

Akademiehoogleraar KNAW 
In het verslagjaar werd prof.dr. Bert Meijer benoemd tot Akademiehoogleraar. Met deze prijs bekroont de 
KNAW het oeuvre van wetenschappers die tot de wereldtop behoren. Prof. Meijer ontving een miljoen 
euro, te besteden aan een door hemzelf te kiezen wetenschappelijk doel. Hij is de derde TU/e-
hoogleraar die deze eervolle benoeming krijgt na de hoogleraren Rutger van Santen (2004) en Rik 
Huiskes (2005). 
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Lid KNAW 
Prof.dr.ir. Wil van der Aalst werd benoemd tot lid van de KNAW. Leden van de KNAW zijn 
vooraanstaande wetenschappers uit alle disciplines, die worden gekozen op grond van voordrachten 
van ‘peers’ binnen de buiten de Akademie. 
 

TOP-PUNT-subsidie  
NWO Chemische Wetenschappen heeft aan de TU/e-hoogleraren prof.dr. Bert Meijer en prof.dr. Dick 
Broer een TOP-PUNT-subsidie toegekend. De onderzoekers krijgen € 2.000.000 financiering voor hun 
onderzoeksvoorstel ‘Polymers in Motion’. Hiermee worden de komende zes jaar ongeveer negen 
promovendi en postdocs aangesteld. Het onderzoek beoogt een brug te slaan tussen organisatie en 
dynamiek op moleculair niveau naar beweging op macroscopische lengteschalen.  
 

High Tech Systemen & Materialen  
In de meest recente subsidieronde van het door technologiestichting STW georganiseerde programma 
High Tech Systemen & Materialen (HTSM) zijn 10 van de 23 gehonoreerde voorstellen aangevraagd 
door de TU/e. Alles bij elkaar komt dit neer op een bedrag van ruim 7 miljoen euro voor TU/e-onderzoek, 
bijna de helft van het in totaal beschikbaar gestelde budget van 15 miljoen euro. Universiteit Twente 
haalde zes projecten binnen, TU Delft vier. Zes van de tien TU/e-projecten zijn aangevraagd door 
onderzoekers van de faculteit Electrical Engineering. Twee projecten vallen binnen de faculteit 
Technische Natuurkunde, een binnen Werktuigbouwkunde en een binnen Bouwkunde. 
 

STW-Perspectiefprogramma 
Hoogleraar prof.ir. Wil Kling verwierf een bedrag van 3,4 miljoen euro uit het Perspectief-programma van 
STW. Zijn voorstel omvat een breed samenwerkingsverband van 38 partners, met onder meer TU/e 
(faculteiten Bouwkunde en Electrical Engineering), TU Delft, CWI en een groot aantal bedrijven en 
organisaties, waaronder TNO, VSL, Royal HaskoningDHV, Brainport en gemeente Den Haag. Het 
project richt zich op het slimmer maken van gebouwen in het omgaan met de vraag naar energie en het 
aanbod ervan.  
 

FOM-beurzen 
Drie van de zes beurzen binnen de zogeheten Projectruimte van Stichting FOM zijn toegekend aan 
geheel of deels door TU/e-onderzoekers ingediende voorstellen. Bij elkaar gaat het om een bedrag van 
bijna 1,5 miljoen euro – meer dan de helft van de 2,3 miljoen euro die FOM binnen dit programma 
financiert. Alle betrokken TU/e-onderzoekers vallen binnen de faculteit Technische Natuurkunde. 
Prof.dr.ir. Henk Swagten gaat samen met collega’s uit Utrecht de mogelijkheden onderzoeken van 
bijzondere wervelachtige structuren in magnetische materialen, genaamd skyrmionen, voor toepassing 
als magnetische bits in dataopslag. 
Prof.dr. Erik Bakkers en dr. Jos Haverkort gaan kijken naar een type silicium met een andere 
kristalstructuur dan het silicium in computerchips, wat gemengd met germanium licht zou kunnen 
uitzenden. ‘Lasers op een chip’ behoren daarbij tot de mogelijkheden. 
De derde FOM-subsidie gaat naar dr. Peter Zijlstra die nieuwe gouden nanodeeltjes gaat ontwikkelen 
om biomoleculen en hun functie te bestuderen in biologische omgevingen, zoals bloed of levende cellen.  
 

Herman Wijffels Innovatieprijs  
TU/e-spinoff Flowid heeft de Herman Wijffels Innovatieprijs gewonnen in de categorie 'circulaire 
economie'. Het bedrijf krijgt daarmee een ontwikkelingsbonus van dertigduizend euro. De Herman 
Wijffels Innovatieprijs heeft als doel ondernemers te stimuleren hun kansrijke duurzame innovaties te 
verwezenlijken.  
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TOP- en ECHO-STIP-subsidie 
De TU/e ontving ruim één miljoen euro van NWO Chemische Wetenschappen, bedoeld voor excellente 
chemie-onderzoekers. Prof.dr.ir. Hans Kuipers en dr.ir. Niels Deen (Scheikundige Technologie) 
ontvingen een TOP-subsidie ter waarde van 780.000 euro. Dr. Christian Ottmann (Biomedische 
Technologie) haalde een ECHO-STIP-subsidie binnen van 260.000 euro. 
 

World of Difference 100 Award  
Decaan prof.ir. Elphi Nelissen van de Faculteit Bouwkunde van de TU/e kreeg de World of Difference 
100 Award van The International Alliance for Women (TIAW). Het is een erkenning voor haar inzet voor 
“economic empowerment of women”, een voornamere rol voor vrouwen in leidende posities en op de 
arbeidsmarkt. De officiële uitreiking van de awards vond plaats op het TIAW Global Forum in 
Washington DC.  
 

Topsectoren 
In 2014 is de samenwerking met de Topsectoren verder uitgekristalliseerd. Administratieve processen 
zijn verder ingericht om de opgave van verwachte grondslag en de realisatie efficiënt en betrouwbaar in 
te kunnen dienen bij de TKI’s. Het Impulsprogramma is een belangrijke basis voor de TKI grondslag. Dit 
programma bestaat immers uit projecten van de TU/e sámen met bedrijven, waarin beide partijen 
promovendi financieren. Meer dan de helft van de Impulsprojecten valt binnen de Topsector High Tech 
Systems and Materials. Hierdoor ontstaat een substantiële grondslag op basis waarvan het TKI HTSM 
de TKI toelage kan aanvragen bij het Rijk. Deze toeslag kwam tot en met dit jaar terecht bij 
Technologiestichting STW, waar de toeslag vervolgens werd besteed aan de topsectorbrede HTSM-call. 
De TU/e heeft bij het TKI HTSM en in samenspraak met STW gepleit voor het direct investeren van de 
toeslag aan de TU/e in projecten die de TU/e in overleg met het TKI aanwijst. Deze aanpak is ontwikkeld 
gedurende het jaar 2014 en kon op veel bijval rekenen vanuit het TKI, STW, bedrijven en het Rijk. Het 
TU/e Impulsprogramma in combinatie met de degelijke inrichting van de TU/e contractadministratie 
maken dit mogelijk. De aanpak kan per 2015 worden geïmplementeerd. Deze aanpak staat voor de TU/e 
ook model voor de samenwerking met de andere TKI’s. Andere TKI’s waarin de TU/e substantieel 
participeert zijn TKI’s van de Topsectoren Energie en Chemie. Met deze TKI’s zijn nog geen 
vergelijkbare aanpakken ontwikkeld.  
Waar mogelijk werkt de TU/e ook samen met de Topsector aan promotie van haar onderzoek in het 
buitenland. Met name de deelname van de TU/e aan de Hannover Messe in april 2014 is mede in 
samenwerking met de Topsector HTSM tot stand gekomen. Nederland was in 2014 partnerland van de 
Hannover Messe. 
 

Klachtenregeling wetenschappelijke integriteit TU/e 
Sinds 1 januari 2005 is aan de TU/e de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van kracht 
geworden voor wetenschappelijk personeel. 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. N.J. Lopes Cardozo. 
Daarnaast is er een Vertrouwenspersoon op dit gebied, Prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst.  
De Vertrouwenspersoon heeft in het verslagjaar een viertal nieuwe zaken in behandeling genomen. 
Deze zaken betreffen TU/e-werknemers die in hun werksituatie met aspecten van wetenschappelijke 
integriteit in aanraking zijn gekomen. Ook is er een vertrouwelijke gesprek gevoerd met een student die 
werd geconfronteerd met een traumatische zaak.  
De Commissie heeft in het verslagjaar 2014 één nieuwe zaak in behandeling genomen. De klacht is 
inhoudelijk niet behandeld omdat de klager de klacht gedurende de procedure heeft ingetrokken. 
Bepaalde onderdelen van de klacht waren dusdanig van aard dat de commissie het College van Bestuur 
daarover van advies heeft voorzien. 
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Samenwerking met mkb 
Samenwerking met het mkb wordt als een strategisch belang van de TU/e gezien. Het mkb is een 
aantrekkelijke en noodzakelijke partner als het gaat om het implementeren van oplossingen van de grote 
maatschappelijke problemen op de gebieden Health, Smart Mobility en Energy. Bovendien ligt er een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de universiteit naar het mkb waar het gaat om 
kennistransfer. Via mkb-brancheverenigingen worden strategische relaties opgebouwd die tot 
samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie leiden. Daarnaast wordt hulp 
verleend bij innovatieve vragen van het mkb via SURE Innovation, een concept waarin masterstudenten 
van alle faculteiten participeren en via United Brains, de gezamenlijke kennistransferorganisatie van de 
TU/e, Fontys Hogescholen en ROC Eindhoven en ROC Ter AA.  
 

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 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. In 2013 en 2014 zijn op deze wijze zo’n 270 promotieplaatsen gerealiseerd en zijn er 
inmiddels  87 promovendi gestart. De overige plaatsen worden in 2015 ingevuld.  
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4.1 Feiten en cijfers 
Formele partnerships in Nederland 
Er zijn in 2014 op instellingsniveau geen nieuwe formele partnerships aangegaan met andere 
instellingen voor hoger onderwijs in Nederland.  
 

Formele partnerships internationaal 
Europa 
De TU/e heeft in juli 2014 het voorzitterschap van CLUSTER overgenomen van Karlsruhe Institute of 
Technology. Activering van het netwerk is ingezet door onder andere de vergroting van mobiliteit tussen 
partners, meer samenwerking in Europese programma’s en de versterking van de bestaande 
samenwerking met China (Sino-EU Engineering Education Platform) via een PhD summer school over 
Energy Transitions. Op voorstel van de TU/e wordt ingezet op meer onderwijssamenwerking via het 
lustrum Symposium ‘Challenges and Frontiers of Engineering Education’ in 2015.  
 
TU/e maakt samen met Danmarks Tekniske Universitet (Denemarken), TU München (Duitsland) en 
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Zwitserland) deel uit van de alliantie ‘EuroTech 
Universities’. In 2014 is de governance structuur verder bestendigd. Tijdens het EuroScience Open 
Forum is het nieuwe tijdschrift van EuroTech, Technologist, gelanceerd. In december 2014 is een TU/e 
liaison officer begonnen in het Brussel Office van Eurotech. 
 
China 
De TU/e heeft met drie faculteiten van Zhejiang University (China), namelijk Industrial Design, Electrical 
Engineering en Wiskunde, een overeenkomst getekend om een gezamenlijk onderwijsprogramma op te 
zetten voor excellente studenten. In 2014 zijn 10 excellente studenten van Zhejiang aan dit programma 
begonnen.  
 
Brazilië 
Bij speerpuntland Brazilië is de focus van educatie naar onderzoekssamenwerking verschoven. 
Faculteiten ST en EE zullen samen met Petrobras een workshop voor onderzoekssamenwerking 
organiseren. De bachelor call Science without Borders 2014 heeft een instroom van 26 exchange 
studenten uit Brazilië opgeleverd.  

 

  

4 Samenwerking 
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4.2 Realisatie Bestuurlijke Agenda 2014 
EU-strategie 
De TU/e streeft naar optimalisatie van de samenwerking met vooraanstaande (technische) universiteiten 
in Europa en het vergroten van inkomsten uit Europese programma's (Horizon 2020). 
 
In het kader van het project EU-strategie zijn in 2014 de volgende doelen bereikt/gerealiseerd: 
• Via het lidmaatschap van EuroTech versterkt de TU/e haar aanwezigheid in Brussel en wordt aan de 

onderzoeksprestaties van de TU/e bredere bekendheid gegeven. Tijdens de President’s Meeting in 
juni is het nieuwe Governance Model goedgekeurd: onder eindverantwoordelijkheid van de 
presidents zal de governing board activiteiten stroomlijnen en de presidents adviseren op basis 
waarvan besluiten worden genomen. De governing board werkt onder andere nog aan de mogelijke 
toetreding van een vijfde lid tot de alliantie en de governance structuur.  
EuroTech heeft het tijdschrift Technologist gelanceerd, dat het Europese science & technology 
magazine moet worden, ook gericht op niet-wetenschappers en beleidsmakers. De TU/e was actief 
betrokken bij deze lancering.  
De TU/e heeft een liaison officer benoemd voor het Brussel Office die in december 2014 gestart is. 

• Met ingang van 1 juli 2014 heeft de TU/e voor twee jaar het voorzitterschap van CLUSTER 
overgenomen van Karlsruhe Institute of Technology met de Rector Magnificus als President. 
Hoofddoelen zijn het verstevigen van de positie in Europa (in programma's als Horizon 2020, 
Erasmus+ en toekomstige KIC's), het vergroten van de mobiliteit tussen de leden, het versterken van 
de relatie met China (Sino-EU Platform, SE3P) via een high level PhD Summer School over ‘Energy 
Transitions’ en de organisatie van een lustrum Symposium ‘Challenges and frontiers of engineering 
education’ in 2015.  

 
Zie ook paragraaf 3.2 onder het kopje EU Strategie voor een overzicht van de overige doelen die in 2014 
in het kader van het project EU Strategie gerealiseerd zijn. 
 

Internationalisering 
De TU/e voert haar onderzoek en onderwijs uit in een ‘global playing field’. Het opbouwen, consolideren 
en verder intensiveren van samenwerkingsverbanden met interessante partners in het buitenland staat 
daarom onverminderd op de agenda. 
 
In het kader van het project Internationalisering zijn in 2014 de volgende doelen bereikt/gerealiseerd: 
• Het CvB heeft een functionaris aangesteld (Frans Greidanus) die het CvB adviseert over de 

samenwerking met Chinese partners, in het bijzonder Zhejiang University. Hij speelt een rol bij het 
vergemakkelijken van het leggen van contacten en verkrijgen van informatie, bijvoorbeeld door te 
onderzoeken wat de mogelijke betrokkenheid van de TU/e is bij de plannen die Zhejiang University 
heeft om een internationale campus te ontwikkelen. 

• Met behulp van financiering door The National Council for Scientific and Technological Development 
(CNPq) en in samenwerking met oliemaatschappij Petrobras zijn 10 PhD-posities beschikbaar 
gekomen voor het Dutch Polymer Institute. Een Brainbridge-constructie met Petrobras, de 
Universiteit van São Paulo en de TU/e wordt voorzien, waartoe de voorbereidingen voor een 
universiteit brede workshop gestart zijn. 

• Om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de samenwerking binnen EuroTech te versterken 
met behulp van het programma van Erasmus+, heeft in juni een pilot-bijeenkomst plaatsgevonden bij 
DTU (Lyngby, Denemarken). Hierbij waren vertegenwoordigers van Informatics van de verschillende 
EuroTech-partners aanwezig om de mogelijkheden tot samenwerking te verkennen. Naar aanleiding 
van deze bijeenkomst wordt de overlap in onderzoeksactiviteiten in kaart gebracht (zowel de 
synergie als de complementariteit), alsmede de mogelijkheden om de exchange te laten toenemen. 

 
Zie ook paragraaf 2.2 onder het kopje Internationalisering voor een overzicht van de overige doelen die 
in 2014 in het kader van het project Internationalisering gerealiseerd zijn.  
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4.3 Diversen 
3TU.Federatie / Sectorplan Technologie 
In juli 2013 heeft de 3TU.Federatie een uitvoeringsplan ingediend bij het Ministerie van OCW in het 
kader van het Sectorplan Technologie, voor zowel onderwijs als onderzoek in de periode 2014-2015. In 
februari 2014 gaf de minister aan dat voor 2014 M€ 11 en voor 2015 M€ 7 beschikbaar was voor de 
uitvoering van het Sectorplan. Vanaf 2016 zal M€ 7 worden opgenomen in de lumpsumbekostiging van 
de drie instellingen, met een nog nader te bepalen verdeelsleutel. 
Op basis van het bovenstaande is een budgettoewijzing overeengekomen door het Algemeen Bestuur 
van de 3TU.Federatie voor de periode 2014-2017. De bestaande samenwerkingsverbanden worden 
gecontinueerd. Daarnaast werd besloten twee nieuwe Research Centres op te starten, te weten 
‘Humans & Technology’ en ‘High-Tech Materials’, alsmede het 3TU.Centre for Engineering Education. 
Het 3TU.CEE is een centrum waarin de drie technische universiteiten van Eindhoven, Twente en Delft 
de krachten en vooral alle kennis bundelen op het gebied van innovaties in het ingenieursonderwijs. 
Nederland wil op dat gebied een leidende rol in Europa innemen. Mede door de uitvoering van het 
Techniekpact en het Sectorplan Technologie stijgt het aantal techniekstudenten, waarbij de technische 
universiteiten aantrekkelijk onderwijs aanbieden voor een brede groep studenten. Gecombineerd met de 
stevige uitdaging om de studierendementen verder te verhogen is verdere innovatie binnen het 
ingenieursonderwijs noodzakelijk. Het 3TU.CEE is de plek waar docenten en wetenschappers hun 
kennis bundelen en uitdragen op het gebied van het ingenieursonderwijs. 
De 3TU. Federatie heeft zich in 2014 geprofileerd door haar aanwezigheid op de Hannover Messe. 
Nederland was in het verslagjaar partnerland, met een Holland High Tech House, waar de 3TU-stand 
deel van uit maakte. 
 

Alliantie met UU/UMCU 
Sinds 2011 heeft de TU/e een strategische alliantie met de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. De 
focus heeft daarbij vooral gelegen op onderzoek en onderwijs in de gebieden duurzame energie, 
medische beeldverwerking en regeneratieve geneeskunde. In 2014 is bekeken op welke wijze de 
alliantie verstevigd kon worden. Alle gebieden zijn daarvoor ’in the picture’ en concreet zijn er inmiddels 
twee nieuwe thema’s uitgewerkt:  Een op het gebied van Poreuze Media en een op het gebied van 
Healthy Urban Living. Voor het onderzoek op het gebied van Poreuze Media heeft de TU/e het Darcy 
center ingebracht en bekeken wordt op welke wijze de Universiteit van Utrecht hier deelnemer in kan 
worden. Op het thema Healthy Urban Living wordt een eerste stap gemaakt door een samenwerking op 
te zetten op het gebied van sport en maatschappij, waarbij de techniek een belangrijke rol speelt om 
oplossingen te genereren. Eind 2014 lagen er twee ambitieuze voorstellen klaar die in 2015 van start 
kunnen gaan. 
 

Sectorplan Natuur- en Scheikunde 
In 2007 is het Sectorplan Natuur- en Scheikunde 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 essentie gaat het daarbij om: 
• vergroting van de instroom, verbetering van de rendementen en aldus vergroting van de uitstroom 

van de bachelor- en masteropleidingen binnen de domeinen natuur- en scheikunde; 
• versterking van de TU/e-specifieke zwaartepunten (onder meer door het aantrekken en aanstellen 

van excellente onderzoekers binnen deze gebieden); 
• versterking van de aansluiting van de masteropleidingen op de TU/e-specifieke 

onderzoekszwaartepunten; 
• bevorderen van de groei van het aantal vrouwen in hogere wetenschappelijke posities en van het 

aandeel vrouwen in de studentenpopulatie; 
• en intensivering van de outreach activiteiten. 
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In de periode 2010-2014 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. 
 

Biomedische technologie 
De samenwerking met de Universiteit Maastricht en het Universitair Medisch Centrum Maastricht op het 
terrein van de biomedische en medische technologie werd in 2014 voortgezet. 
Daarnaast werkte de TU/e samen met de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum in het 
kader van de major Medische Wetenschappen en Technologie, de inrichting van het joint master 
program Regenerative Medicine & Technology en de SUMMA-Tech opleiding. Zie ook paragraaf 2.3 
onder het kopje Uitbesteding van onderwijs. 
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5.1 Feiten en cijfers 
Personeelsbezetting 
Het totaal aantal medewerkers in 2014 is licht gestegen ten opzichte van de personele omvang in 2013. 
De omvang van het WP neemt met 3% (60 fte) toe. De omvang van het OBP stijgt met 2,6% (30 fte). De 
verhouding tijdelijk-vast is voor zowel WP als OBP in meerjarig perspectief constant. 
N.B.: De cijfers betreffen personeel van de TU/e. Personeel van dochtermaatschappijen is buiten 
beschouwing gelaten. 
 
 
Personeelsbezetting in fte 
Jaar WP-vast WP-tijdelijk OBP-vast OBP-tijdelijk Totaal 
2010 495,2 1402,7 944,2 120,8 2962,9 
2011 488,4 1360,1 936,5 78,0 2863,0 
2012 476,1 1298,4 909,3 80,9 2764,6 
2013 480,0 1315,0 894,4 79,0 2768,5 
2014 477,9 1376,6 905,3 91,1 2850,8 
Personeelsbezetting in fte, per 31 december; uitgesplitst in wetenschappelijk en ondersteunend en 
beheerspersoneel resp. in vast en tijdelijk personeel. 
 
 
Aantal personeelsleden 
Jaar WP-vast WP-tijdelijk OBP-vast OBP-tijdelijk Totaal 
2010 542 1497 1074 161 3274 
2011 535 1456 1066 115 3172 
2012 521 1381 1038 113 3053 
2013 520 1394 1018 123 3055 
2014 522 1452 1035 136 3145 
Aantal personeelsleden per 31 december, uitgesplitst in wetenschappelijk en ondersteunend en 
beheerspersoneel resp. in vast en tijdelijk personeel. 
 

In- en uitstromend personeel 
Het aantal instromende personeelsleden was in 2014 625, dat is 117 (ofwel 23%) hoger dan in 2013. 
Het aantal uitstromende personeelsleden was in 2014 535, dat is 29 (ofwel 6%) meer uitstroom dan in 
2013. 
 
 
Aantal in- en uitstromende personeelsleden 
Jaar In (#) In (%) Uit (#) Uit (%) 
2010 585 18 442 13 
2011 468 15 570 18 
2012 427 14 546 18 
2013 508 17 506 17 
2014 625 20 535 17 
Aantal in- en uitstromende personeelsleden per kalenderjaar, absoluut en percentage van totaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Bedrijfsvoering 
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Verhouding WP/OBP 
De verhouding WP/OBP is in meerjarig perspectief stabiel; rond 1,80. Ten opzichte van 2013 steeg de 
verhouding in 2014 marginaal van 1,84 naar 1,86. 
 
 
Verhouding WP/OBP 
Jaar Ratio 
2010 1,78 
2011 1,82 
2012 1,79 
2013 1,84 
2014 1,86 
Verhouding WP/OBP, peildatum 31 december. 
 
 
De verhouding direct/indirect in de samenstelling van het personeelsbestand is in 2014 ten opzichte van 
het voorgaande jaar met 0,3% gedaald. In meerjarig perspectief (2010 t/m 2014) is de verhouding 
relatief stabiel en ligt in die periode circa 0,6 % tot 0,8% lager dan 16%. De ambitie om het aandeel 
indirect ook in 2015 lager dan 16% te laten zijn is binnen bereik. 
 
 
Aandeel (%) fte indirect 
Jaar Aandeel (%) 
2010 15,4 
2011 15,2 
2012 15,2 
2013 15,1 
2014 14,8 
Verplichte indicator WO7 (Maatregelen: Indirecte kosten) in de Prestatieafspraak. Definitie: Generieke 
overheadformatie (fte indirect) als percentage van totale formatie (fte totaal). Bron: TU/e HRM-systeem. 
Peildatum: 31 december. Ambitie 2015: <16 %. 
 

Wetenschappelijk personeel 
Het jaar 2014 laat een toename van het aantal personeelsleden zien in de volgende functies: Universitair 
Docenten (+10), Promovendi (+70), postdocs (+ 10) en TOIO’s (+ 9).  
Na toename van het aantal Hoogleraren en Universitair Hoofddocenten in 2013 blijft het aantal 
personeelsleden in deze functies in 2014 (nagenoeg) gelijk. In 2014 weet de TU/e 128 Universitair 
Hoofddocenten en 255 Hoogleraren aan zich verbonden. 
Het aandeel vrouwen in het WP groeide met 0,5% naar 25,6%. Het aantal vrouwelijke hoogleraren liep 
in 2014 licht terug (-0,7%) naar 7,5%. In de UHD functie steeg het aandeel vrouwen met 2,5%. Het 
aandeel vrouwelijke UD’s nam in 2013 toe met 1,3% tot in totaal 20,7%. 
Het uitblijven van steviger stijging van het aandeel vrouwelijke hoogleraren in de afgelopen jaren 
indiceert dat extra effort nodig is ten einde de ambitie gesteld voor 2020 (20% vrouwelijke hoogleraren) 
te kunnen realiseren. 
De geleidelijke groei van het aandeel vrouwelijke UHD’s in de afgelopen jaren tot 14,6% indiceert dat het 
streven om in 2015 12,5 % vrouwen in UHD geledingen te hebben binnen bereik is en naar verwachting 
hoger zal uitkomen. 
Het aandeel buitenlanders in het vaste wetenschappelijk personeel is in 2014 licht gedaald (- 0,2%) naar 
18,8%. Het streven om in 2015 20 % buitenlanders in de vaste wetenschappelijke staf te hebben is, 
trendmatig in meerjarig perspectief bezien, binnen bereik. 
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Aantallen hoogleraren naar categorie 
Jaar Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV 
2010 129 43 61 2 
2011 132 44 71 3 
2012 130 42 85 3 
2013 134 38 81 2 
2014 134 40 79 2 
Aantal hoogleraren naar categorie, peildatum 31 december. Uitgesplitst in vier categorieën: I 
voltijdhoogleraren; II deeltijdhoogleraren bezoldigd; III deeltijdhoogleraren onbezoldigd; IV bijzondere 
deeltijdhoogleraren; NB voltijdhoogleraren zijn hoogleraren met een aanstelling >0,6 
 
 
Aantal hoogleraren, uitgesplitst naar sekse en nationaliteit 
Jaar Aantal Aantal  

vrouwen 
Aandeel (%) 

Vrouwen * 
Aantal 

buitenlanders 
Aandeel (%) 

buitenlanders 
2010 235 11 4,7 39 16,6 
2011 250 16 6,4 45 18,0 
2012 260 17 6.5 47 18,1 
2013 256 21 8,2 50 19,5 
2014 255 19 7,5 46 18,0 
* Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aandeel (%) vrouwelijke hoogleraren in totaal 
aantal hoogleraren. Bron: TU/e HRM-systeem. Peildatum: 31 december. Ambitie 2015: 12,5%. 
 
 
Aantal UHD’s, uitgesplitst naar sekse en nationaliteit 
Jaar Aantal Aantal  

vrouwen 
Aandeel (%) 

Vrouwen * 
Aantal 

buitenlanders 
Aandeel (%) 

buitenlanders 
2010 126 5 4,0 14 11,1 
2011 127 8 6,3 19 15,0 
2012 122 10 8,2 20 16,4 
2013 129 15 11,6 24 18,6 
2014 128 18 14,1 22 17,2 
* Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aandeel (%) vrouwelijke UHD’s in totaal aantal 
UHD’s. Bron: TU/e HRM-systeem. Peildatum: 31 december. Ambitie 2015: 12,5%. 
 
 
Aantal UD’s, uitgesplitst naar naar sekse en nationaliteit 
Jaar Aantal Aantal  

vrouwen 
Aandeel (%) 

Vrouwen  
Aantal 

buitenlanders 
Aandeel (%) 

buitenlanders 
2010 288 56 19,4 83 28,8 
2011 283 56 19,8 82 29,0 
2012 274 45 16,4 80 29,2 
2013 268 52 19,4 85 31,7 
2014 276 57 20,7 90 32,6 
Aantal UD’s, uitgesplitst naar naar sekse en nationaliteit. Peildatum: 31 december.  
 
 
Vast wetenschappelijk personeel naar sekse en nationaliteit 
Jaar Aantal Aantal  

vrouwen 
Aandeel (%) 

Vrouwen  
Aantal 

buitenlanders 
Aandeel (%) 

Buitenlanders* 
2010 542 52 9,6 73 13,4 
2011 535 60 11,2 80 15,0 
2012 521 61 11,7 86 16,5 
2013 520 68 13,1 99 19,0 
2014 522 80 15,3 98 18,8 
* Aanvullende indicator in de Prestatieafspraak. Definitie: Aandeel (%) buitenlanders in totale vaste 
wetenschappelijke staf. Bron: TU/e HRM-systeem. Peildatum: 31 december. Ambitie 2015: 20%. 
 
 
 
 



86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aantallen postdoc’s, promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding 
Jaar Postdoc’s Promovendi 

categorie I 
Promovendi  
categorie II 

TOIO’s 

2010 208 852 305 199 
2011 195 837 368 211 
2012 175 782 377 228 
2013 157 792 418 259 
2014 167 815 465 268 
Aantallen postdoc’s, promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (TOIO’s). Promovendi zijn 
uitgesplitst in twee categorieën: I promovendi bezoldigd; II promovendi onbezoldigd. De categorie 
TOIO’s betreft het aantal TOIO’s dat op de loonlijst van de TU/e staat. 
 

Docentkwaliteit 
Het aandeel docenten met BKO kwalificatie is in 2014 opnieuw sterk toegenomen. In 2014 bedraagt de 
stijging 11,3%, die het totaal aandeel van BKO gekwalificeerden op 40,9% brengt. De prestatieafspraak 
met OCW op dit punt (25% in 2015) was reeds in 2013 behaald en 2014 laat zien dat de (extra) 
voorzieningen aangeboden aan het WP om de BKO kwalificatie te behalen goed benut worden. 
 
 
Aandeel (%) docenten met BKO 
Jaar Aandeel (%) 
2010 x 
2011 12,5 
2012 22,7 
2013 29,6 
2014 40,9 
Verplichte indicator WO5 (Maatregelen: Docentkwaliteit) in de Prestatieafspraak. Definitie: Het aandeel 
(%) docenten met een basiskwalificatie onderwijs in het totaal aantal docenten (WP). Bron: TU/e HRM-
systeem. Peildatum: 31 december. Ambitie 2015: 25%. 

Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim is in meerjarig perspectief stabiel tussen de 2,0 en 2,5 %. 2014 laat een lichte daling 
(van 0,1 procentpunt) zien tot 2,2 procent. 
 
 
Ziekteverzuim 
Jaar % 
2010 2,5 
2011 2,4 
2012 2,1 
2013 2,3 
2014 2,2 
Ziekteverzuim per kalenderjaar; percentage ziektedagen op het totaal aantal van 365 kalenderdagen. 
 

Vergrijzing 
Het percentage vaste medewerkers van 55 jaar en ouder is in meerjarenperspectief constant. In 2014 
bedraagt het aandeel medewerkers van 55 jaar en ouder 15 procent. 
 
 
Vergrijzingsindicator 
Jaar % 
2010 14 
2011 14 
2012 14 
2013 14 
2014 15 
Vergrijzingsindicator, peildatum 31 december; percentage vaste medewerkers van 55 jaar en ouder. 
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Diversiteit 
Het percentage vrouwelijke medewerkers steeg in 2014 met 1% naar 35,2 %. Het percentage 
buitenlandse medewerkers steeg eveneens licht met 0,2% tot 32,9%. 
 
 
Aantal personeelsleden naar sekse 
Jaar WP % M WP % V OBP % M OBP % V Totaal % M Totaal % V 
2010 74,9 25,1 52,1 47,9 66,3 33,7 
2011 75,8 24,2 51,7 48,3 66,9 33,1 
2012 75,3 24,7 51,3 48,7 66,3 33,7 
2013 74,9 25,1 50,5 49,5 65,8 34,2 
2014 74,4 25,6 48,6 51,4 64,8 35,2 
Peildatum 31 december; in percentage M/V, uitgesplitst naar WP en OBP  
 
 
Aantallen personeelsleden naar nationaliteit 
Jaar % NL % niet-NL % EER % niet-EER 
2010 69,1 30,9 37,5 62,5 
2011 68,8 31,2 37,8 62,2 
2012 68,3 31,7 36,8 63,2 
2013 67,3 32,7 37,5 62,5 
2014 67,1 32,9 40,2 59,8 
Peildatum 31 december; in percentage NL/niet-NL, onderverdeling niet-NL in percentage EER/niet-EER  
 

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 2014  
(bedragen in euro’s)      
 Prof.dr.ir. C.J. van Duijn Mr. J.P. van Ham Ir. J.H.J. Mengelers Totaal 
Representatiekosten  3.236 537 1.851 5.624 
Reiskosten binnenland 0 0 0 0 
Reiskosten buitenland 4.604 2.547 1.471 8.622 
Overige kosten 9.058 10.097 10.339 29.494 
 ______               ______ ______ ______ 
 16.898 13.181 13.661 43.740 
     
Vervoerkosten CvB    107.693 
    ______   
Totaal    151.433 
 

Ingeleend personeel 
In 2014 werd 8,6 miljoen euro besteed aan ingeleend personeel. Dat is 0,4 miljoen meer dan in 2013.  
 
 
Ingeleend personeel 
Jaar Bedrag 
2010 9,0 
2011 8,3 
2012 8,0 
2013 8,2 
2014 8,6 
Per kalenderjaar; in miljoenen euro’s  
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Investeringen 
De investeringen in huisvesting bedroegen in 2014 45,4 miljoen euro, dat is 15,5 miljoen euro meer dan 
in 2013. De investeringen in apparatuur bedroegen 4,8 miljoen euro in 2013. Dat is 1,6 miljoen euro 
meer dan in 2013.  
 
 
Investeringen in huisvesting 
Jaar Bedrag 
2010 8,9 
2011 35,7 
2012 39,9 
2013 29,9 
2014 45,4 
Per kalenderjaar, in miljoenen euro’s  
 
 
Investering in apparatuur 
Jaar Bedrag 
2010 2,3 
2011 3,0 
2012 4,1 
2013 3,2 
2014 4,8 
Per kalenderjaar, in miljoenen euro’s  
 

Aanwending rijksbijdrage voor private activiteiten 
Van aanwending rijksbijdrage voor private activiteiten was in 2014 geen sprake. De private activiteiten 
lopen via verbonden partijen, voornamelijk via TUE Holding en haar deelnemingen.  
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Financieel resultaat 
De TU/e heeft het jaar 2014 afgesloten met een positief netto resultaat van 1,6 miljoen euro. Meer 
informatie over het financiële resultaat is te vinden in het Financieel Verslag. 
 
 
Financiële resultaat 2010 2011 2012 2013 2014 
(per kalenderjaar; in miljoenen euro’s)      
      
Rijksbijdrage OCW 186,4 185,4 180,6 190,9 185,7 
College- en examengelden 13,8 14,9 16,1 17,1 19,6 
Werk voor derden 96,4 98,6 93,2 94,1 96,3 
Overige baten    16,0    18,2    15,3    15,8    18,3 
      
Totaal baten 312,6 317,1 305,2 317,9 319,9 
      
Personele lasten 199,4 204,9 191,0 194,7 202,6 
Afschrijvingen 16,0 17,8 19,7 22,4 20,7 
Huisvestingslasten 21,3 20,8 22,2 22,3 22,1 
Overige lasten    71,3    71,1    66,4    69,1    69,0 
      
Totaal lasten 308,0 314,6 299,3 308,5 314,4 
      
Saldo baten en lasten 4,6 2,5 5,9 9,4 5,5 
      
Financiële baten en lasten    –2,0    –1,5    –2,8    –4,0    -3,9 
      
Resultaat 2,6 1,0 3,1 5,4 1,6 
      
Aandeel derden in resultaat –0,1 –0,1 0,0 –0,1 0,0 
      
Nettoresultaat      2,5      0,9      3,1      5,3      1,6 
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5.2 Realisatie Bestuurlijke Agenda 2014 
 

Digitale Universiteit: Informatiestrategie  
Om de algehele informatievoorziening en (keten)processen ten behoeve van onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsvoering systematisch te stroomlijnen, verbeteren en te moderniseren, is in 2013 een Chief 
Information Officer aangetrokken die daartoe een plan heeft ontwikkeld. Als onderdeel van dit plan is 
een TU/e Informatiestrategie 2020 opgesteld, waarin doelstellingen en programma’s zijn geformuleerd 
voor de (door)ontwikkeling van alle belangrijke informatiesystemen.  
De besturing van de meerjarige modernisering van de informatievoorziening wordt gedaan vanuit een 
nieuwe governance, waarbij de business leidend is. Er wordt planmatig samengewerkt aan zogeheten 
Tafels, stuurorganen georganiseerd langs instellingsbrede thema’s (Onderwijs, Onderzoek & Valorisatie, 
Bedrijfsvoering en ICT Basisdiensten). Een overkoepelende governanceboard ziet toe op het overall 
portfoliomanagement en op de ontwikkeling van informatiebeleid (o.a. beveiliging, enterprise-
architectuur, sourcing). 
 
In het kader van het project Digitale Universiteit zijn in 2014 onder andere de volgende doelen 
bereikt/gerealiseerd: 
• De TU/e heeft in 2013/2014 intensief deelgenomen aan het opstellen van de nationale i-Strategie. 

De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in de informatiestrategie van de TU/e. Een van de belangrijkste 
producten van de nationale i-strategie is de zogeheten HORA, de Hoger Onderwijs Referentie 
Architectuur. Het CIO Office creëert op basis van deze architectuur nu een eigen TU/e Enterprise 
Architectuur. In november is de eerste officiële versie gelanceerd en onder de aandacht gebracht bij 
alle in het informatiedomein betrokken belanghebbenden en verantwoordelijken. In deze architectuur 
is en wordt alle informatie samenhangend bijeengebracht inzake bedrijfsprocessen, 
gegevenshuishouding, applicatielandschap, IV projectportfolio en diverse relevante 
beleidsdocumenten voor specifieke informatieonderwerpen.  
Ook wordt actief geparticipeerd in de uitvoering van het nationale programmaplan als vervolg op de 
i-Strategie, uiteraard rekening houdend met de ontwikkelfase en mogelijkheden van de TU/e. Door 
de reorganisatie van SURF laat implementatie enigszins op zich wachten.  

• De TU/e Informatiestrategie kent een globaal geformuleerde en meerjarige strategische 
veranderagenda. Jaarlijks wordt die vertaald in een concrete IV projectportfolio. In het vierde 
kwartaal van 2014 is de projectportfolio voor 2015 opgesteld en met de organisatie afgestemd, 
waarbij tevens een vooruitblik en voorlopige planning voor volgende jaren is meegenomen 
(meerjarenplanning). Belangrijke projecten die zijn gestart en vanaf 2015 (en 2016) intensief worden 
uitgevoerd betreffen o.a. der vervanging van het SIS en de selectie en implementatie van het LMS. 
Tevens zijn in het tweede halfjaar - conform planning – verschillende noodzakelijke 
informatiebeleidsdocumenten opgeleverd (o.a. Identity & Accesmanagement, Archivering, 
gegevensbeheer (1e fase)).  

 
Zie ook paragraaf 2.2 onder het kopje Digitale Universiteit: ICT in het Onderwijs voor een overzicht van 
de overige doelen die in 2014 in het kader van het project Digitale Universiteit gerealiseerd zijn. 
 

Human Resource Development 
Onderzoek en onderwijs zijn primair mensenwerk. Topwetenschappers zorgen ervoor dat de TU/e op 
verschillende wetenschappelijke terreinen een vooraanstaande rol speelt en dat studenten, ontwerpers 
en promovendi optimaal worden opgeleid. Hoge kwaliteit is de basis voor wetenschappelijke 
doorbraken, aansprekende onderzoeksresultaten, goed onderwijs en een state-of-the-art dienstverlening 
aan maatschappij en bedrijven. Om regionaal en nationaal een rol van betekenis te kunnen blijven 
spelen moet het wetenschappelijk werk van excellente kwaliteit zijn en aansluiten bij de internationale 
top. De TU/e zet daarom stevig in op het aantrekken en koesteren van toptalent. De TU/e biedt zowel 
jong talent als de excellente senior wetenschapper de ruimte om hun interesses te volgen en een 
stimulerend klimaat voor zowel excellente performance als persoonlijke ontwikkeling. 
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Daarnaast behoeft en verdient het ondersteunend personeel ook gericht stimulering van hun 
professionalisering en performance. 
 
In het kader van het project Human Resources Development zijn in 2014 de volgende doelen 
bereikt/gerealiseerd: 
• Het huidige WP beleid “Excellent people attract Excellent people” ondergaat revisie op grond van de 

voortgang van de realisatie van de TU/e strategie en de actuele ervaringen in de praktijk. Oogmerk 
van de bijstelling is een meer gedifferentieerde (loopbaan-) ontwikkeling van het wetenschappelijk 
personeel mogelijk te maken en de aandacht voor de vier domeinen onderzoek, onderwijs, 
valorisatie en organisatie & management beter te verankeren in het personeel- en loopbaanbeleid. 
Tevens zijn de eerste jaren ervaring met Tenure Tracks aanleiding voor een aantal (procedurele) 
bijstellingen in WP beleid. 
De uitgangspunten voor vernieuwing van het WP beleid die eind 2013 door het College van Bestuur 
zijn vastgesteld, hebben in 2014 nadere uitwerking gekregen in overleg met vertegenwoordigers uit 
alle faculteiten. Medio 2014 zijn voor elk van de vier domeinen de performance criteria vastgesteld. 
Hierbij is differentiatie aangebracht naar de functiecategorieën van Universitair Docent, Universitair 
Hoofddocent en Hoogleraar. 
Afronding van de besluitvorming over de vernieuwing en de wijze van implementatie TU/e breed is 
voorzien in de eerste helft van 2015.  

• De TU/e biedt haar ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) op een structurele en systematische 
wijze ondersteuning voor hun professionalisering in hun huidige functie en bij de voorbereidingen 
voor een volgende loopbaanstap. Het programma dat hiervoor in 2012 is gestart wordt fasegewijs, 
doorlopend in de komende jaren, opgebouwd. In 2014 zijn onder meer voor de onderwerpen 
projectmanagement en loopbaanontwikkeling nieuwe/extra activiteiten ontwikkeld en aangeboden. 
De eerste jaargang van het TU/e Opportunity Program voor OBP (hbo+ niveau) is afgerond en het 
programma voor MBO+ niveau is ontwikkeld en zal begin 2015 van start gaan. De eerste fase van 
het OBP beleid is eind 2014 geëvalueerd. De resultaten daarvan zullen in 2015 vertaald worden in 
de doorontwikkeling van het programma.  

• De elementen functioneren, beoordelen en ontwikkeling worden in het project jaargesprekken in 
onderlinge samenhang in de personeelsgesprekken behandeld. De voorbereiding en monitoring van 
de personeelsgesprekken wordt in het project vergemakkelijkt door middel van automatisering.  
Op grond van ervaringen in pilots bij zowel faculteiten als diensten is de instrumentontwikkeling tot 
stand gebracht. In 2015 wordt besloten over TU/e brede implementatie.  

• De TU/e streeft naar meer diversiteit in haar personeelsbestand op alle functieniveaus en besteedt 
daarom ook gericht aandacht aan het stimuleren van de groei van het aandeel vrouwelijke 
wetenschappers in topposities.  
Zo wordt bijvoorbeeld bij vacante posities gericht aandacht besteed aan de werving van vrouwen 
onder andere door bij de formulering van het zoekprofiel gender aspecten bewust te bezien en door 
gerichte (pro-)actieve scouting van vrouwelijk toptalent. Hierbij worden ook de netwerken van het 
Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) en het WISE Network ingeschakeld. Het aandeel 
vrouwen in de drie wetenschappelijke topfuncties bedraagt ultimo 2014: 7,5% vrouwelijke 
Hoogleraren, 16,4% vrouwelijke Universitair Hoofddocenten en 20,7% vrouwelijke Universitair 
Docenten. Ten opzichte van 2013, laat 2014 een stijging zien van het aantal vrouwen in UHD en UD 
geledingen. 

• Een belangrijk kernelement van het personeelsbeleid van de TU/e is het stimuleren van de 
professionele ontwikkeling van haar medewerkers. Een breed scala aan interne opleidingen en 
ontwikkeltrajecten wordt aangeboden, onder andere op het terrein van professionele en 
leidinggevende vaardigheden, professionalisering in de functie en voor loopbaanontwikkeling. Voor 
zowel WP als OBP ondersteunt de TU/e haar medewerkers gericht door het breed aanbieden van 
loopbaanadvies door gespecialiseerde loopbaanadviseurs van Euflex. In 2013 is hiervan intensief 
gebruik gemaakt. De evaluaties laten zien dat de waardering voor het loopbaanadvies ook in 2014 
onverminderd hoog is. 

 

Duurzaamheid 
De TU/e wil tot de duurzaamste universiteiten van Nederland behoren. Ze kent een integraal 
duurzaamheidsbeleid dat aandacht schenkt aan duurzaamheid in het onderwijs, onderzoek en op de  
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campus. In 2013 is op basis van het rapport ‘Naar de City of Tomorrow’ een concrete 
duurzaamheidsagenda opgeleverd: ‘Sturen aan Duurzaamheidsambities’. Hierin zijn de ambities 
vertaald in concrete doelen.  
 
In het kader van het project Duurzaamheid zijn in 2014 de volgende doelen bereikt/gerealiseerd: 
• Duurzaamheid is een permanent aandachtsgebied voor Dienst Huisvesting er zijn daarom 

verschillende deelplannen voor het verwezenlijken van de energieambitie 2030 die regelmatig 
worden bijgesteld. Dienst Huisvesting zet in op besparing via energiezuinige nieuwbouw, het 
terugbrengen van de huisvestingvoet en het verbeteren van bestaande gebouwen. Dat levert 
aanzienlijke besparingen op. In het instellingsbrede plan van aanpak staan twee Kritische Prestatie 
Indicatoren (KPI) uitgewerkt, die betrekking hebben op de energieambitie, namelijk:  KPI 2: 
BREEAM-NL In-Use (certificering duurzaamheid van bestaande bouw) en KPI 4: Aandeel eigen 
duurzame opwekking. Het gebouw Vertigo is als pilot in 2014 uitgewerkt volgens de normen 
BREEAM-NL In-Use. Daarnaast is een externe partij gecontracteerd die het BREEAM-NL In-Use 
duurzaamheidsinstrument gebruikt voor de gebouwen Auditorium, Sportcentrum en Helix. Of de 
TU/e haar gebouwen laat certificeren hangt of van de te nemen maatregelen om tot een certificering 
“Very Good” te komen. De resultaten zijn nog onbekend.  
Het Hoofdgebouw heeft de potentie om gecertificeerd te worden op BREEAM Outstanding. Gestart 
is om te kijken wat de consequenties zijn wanneer het gebouw de stap maakt van Excellent naar 
Outstanding. In 2015 wordt hier een besluit over genomen. 
Het plan van aanpak voor verwezenlijking energieambitie 2030 voor TU/e Science Park en 
Duurzame Bedrijfsvoering is in het najaar van 2013 vastgesteld en wordt geëvalueerd op basis van 
de eigen ervaringen en de eisen van SustainaBul.  
In 2014 is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van PV- cellen op daarvoor geschikte daken. 
Voor Sportcentrum is een business case gemaakt in ESCO vorm voor 3000 m2 PV. Subsidie is 
hiervoor aangevraagd en verkregen. De business case is positief beoordeeld en wordt verder 
uitgewerkt. Voor PV-cellen op het dak van Flux is subsidie aangevraagd en verkregen. Dit wordt een 
experimenteel dak met verschillende PV-panelen en de mogelijkheden voor het testen van 
verschillende inverters. Voor PV-cellen op Spectrum is subsidie aangevraagd in fase 6. Begin 2015 
wordt bekend of deze subsidie verkregen wordt. Voor 2014 zijn Garanties van Oorsprong (Biomassa 
Nederland) gekocht om het elektraverbruik klimaatneutraal te maken.   
In maart 2014 is het Join the Pipe Tappunt in MetaForum Plaza feestelijk geopend. De opening werd 
luister bijgezet door een lezingenprogramma dat werd georganiseerd met TvO en Studium Generale.  
Het mobiliteitsplan is goedgekeurd door de Universiteitsraad en zal met enige wijzigingen worden 
ingevoerd. Medewerkers die een e-bike willen aanschaffen kunnen dat tegen aantrekkelijke 
voorwaarden doen.  
In de tweede helft van 2014 is zowel het studentenonderzoek naar het beste afvalsysteem voor het 
gebouw FLUX als een apart onderzoek door bureau CFP afgerond. Als pilot is besloten om FLUX de 
stroom plastic apart in te zamelen.  
De TU/e stelt steeds de criteria van Duurzaam inkopen van Pianoo (expertise centrum aanbesteden, 
door de overheid ingesteld) als minimumeis bij haar aanbestedingen. Bij verschillende 
aanbestedingen gaat zij daar zelfs bovenuit, zoals bij de uitbesteding van het datacenter. De 
gekozen leverancier biedt het meest duurzame datacenter van Europa, dat volledig cradle to cradle 
is.  

• Er worden twee verschillende certificaten Technology for Sustainable Development ontwikkeld. Het 
certificaat voor bachelorstudenten, met een omvang van 20 EC, wordt per september 2014 
aangeboden. Het certificaat voor masterstudenten volgt in 2015.  

• De ondersteuning van de studententeams is inmiddels staand beleid. Stella heeft in 2014 een 
succesvolle internationale tour afgerond en daarmee voor veel publiciteit gezorgd.  

• In het kader van het Living Lab Lighting zijn er verschillende projecten geïnitieerd. In het Forum vindt 
o.a. onderzoek naar impact van (LED) licht op groepen mensen plaats, in (semi)outdoor omgeving. 
Voor het Forum is de onderzoeksinfrastructuur gespecificeerd en ontworpen. Er wordt een 
groeiscenario gehanteerd, waarin eerst 2 van de 30 ‘segmenten’ uitgerust worden met licht en 
sensoren. Installatie en eerste gebruik staan gepland voor de eerste helft van 2015.  
Het overleg met de Total Engineer over inpassing van een intelligente lichtinfrastructuur in het 
Hoofdgebouw is gestart. Er lopen gesprekken met strategische partner Philips over samenwerking 
op dit gebied. 
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• In het kader van de Living Labs rond mobility wordt o.a. gewerkt aan de inbouw van een 
autodeelsysteem in een Twizy met 2 hoofddoelen: (1) Onderzoek hoe een boordcomputer met 
paslezer diefstal-en vandalismebestendig ingebouwd kan worden in een open voertuig; en (2) test 
om de Twizy makkelijk deelbaar maken (met een app en een pasje) zodat deze toegankelijk is voor 
meerdere personen. Op deze manier kan er efficiënter gebruik gemaakt worden van voertuigen en 
parkeerruimte. Het project ‘Last Mile Logistics: living lab pakketautomaat’ is in de tweede helft van 
2014 stopgezet. Mogelijk wordt er een ander soort pakketautomaat op de campus geplaatst, maar 
pakketautomaten zijn inmiddels ‘proven technology’ en voldoen niet meer aan de criteria voor een 
Living Lab. In het kader van een nog verder uit te werken onderzoeksprogramma ‘Ontwikkeling 
Nederlandse duurzame mobiliteit in een transnationale context’ lopen momenteel allerlei 
fondswervingsactiviteiten en worden aanvragen bij onder andere NWO en Interreg voorbereid. Een 
van de onderdelen is een fietsdeelsysteem dat indien het gerealiseerd wordt, gepland staat voor 
implementatie eind 2015.  

• De tweede Rapportage International Sustainable Campus Network is opgeleverd en beschikbaar op 
de website van het International Sustainable Campus Network.  

• De TU/e is er dit jaar in geslaagd om een plaats te stijgen in de SustainaBul en deelt met de 
Radboud Universiteit nu de tweede plaats in het universitaire klassement. 

 

TU/e Science park 
De TU/e richt zich op de toekomst en heeft internationale ambities op het gebied van onderwijs en 
onderzoek. Daar horen eigentijdse studievoorzieningen, moderne laboratoria en passende huisvesting 
voor faculteiten en diensten bij. De TU/e investeert sterk in de ontwikkeling van haar campus tot een 
Science Park van nationaal belang en internationale allure.  
 
In het kader van het project TU/e Science Park zijn in 2014 de volgende doelen bereikt/gerealiseerd: 
• De nieuwbouw voor de faculteiten Technische Natuurkunde en Electrical Engineering Flux is 

opgeleverd op 28 november 2014. De verhuizing van de faculteiten Technische Natuurkunde en 
Electrical Engineering naar het nieuwe gebouw is gestart en loopt tot begin 2015 (met uitzondering 
van enkele zware laboratoria waarvan de verhuizing tot en met maart 2015 in beslag neemt). De 
realisatie van de 2e fase van de ‘Groene Loper’ is gestart.  

• De realisatie van de nieuwbouw voor FOM-instituut Differ loopt voorspoedig. Het gebouw wordt in 
het voorjaar van 2015 opgeleverd. De loopbrug naar gebouw Spectrum volgt deze planning. 

• Het definitief ontwerp van de nieuwbouw studentenhuisvesting door Vestide was in de eerste helft 
van 2014 gereed. Tevens is toen de erfpachtovereenkomst ondertekend.  
Inmiddels is de plot bouwrijp gemaakt ten behoeve van de nieuwbouw studentenhuisvesting. Vestide 
heeft een bouwvergunning en start begin 2015 met de realisatie.  

• De besluitvorming over Project 3 heeft plaatsgevonden. De Raad van Toezicht heeft op 12 juni 2014 
ingestemd met de plannen. De renovatie van Gemini (project 4) is met 3 jaar uitgesteld.  

• De verhuizing/het leegmaken van het Hoofdgebouw is volle gang en zal in januari 2015 afgerond 
zijn. De aanbesteding asbest verwijdering en sloop loopt. Vanaf februari 2015 wordt gestart met de 
uitvoering. Het Total Engineer Team V heeft de opdracht voor de renovatie van het Hoofdgebouw 
gekregen. Het structuurontwerp volgt in januari 2015. De organisatie en governance van project 3 is 
goedgekeurd en ingeregeld.  

• De ontwikkeling van gebouw Potentiaal tot studentenhuisvesting en onderkomen voor studenten 
cultuur-/sportverenigingen is gegund aan DURA. De uitwerking en begeleiding is gestart. 
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5.3 Diversen 
TUE Holding 
De TUE 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 transfer van technologie naar de samenleving is sinds 2010 een reguliere taak van de Universiteit, 
waardoor de activiteiten betreffende het scouten, screenen, adviseren en begeleiden van potentiele 
starters vanuit de TU/e of gelieerd aan de TU/e, door de afdeling Innovation Lab van de Universiteit 
uitgevoerd worden. 
 
Het verslagjaar wordt gekenmerkt door aanzienlijke investeringen, die door een aantal deelnemingen in 
de markt opgehaald zijn voor hun verdere expansie. 
De deelneming Xeltis AG slaagde er in om 27 miljoen euro op te halen bij een consortium van Life 
Science Partners Amsterdam, Kuma Partners Parijs, VI Partners Zug en bestaande aandeelhouders. De 
financiering zal gebruikt worden voor de verdere ontwikkeling van synthetische bio-afbreekbare 
hartkleppen en bloedvaten.  
Tevens is door de TU/e de eerste licentiebetaling van SF 100k ontvangen van Xeltis AG. 
In het veld van de optische schakelingen, slaagden zowel de deelnemingen Smart Photonics als Effect 
Photonics er in om substantiële bedragen op te halen bij financiers. Smart Photonics is gefinancierd door 
een groep particuliere investeerders. In Effect Photonics is een groep van professionele venture 
capitalists en private investeerders ingestapt. De financiering zal gebruikt worden voor de verdere 
ontwikkeling van productiecapaciteit en producten. Hierdoor wordt de cluster Photonica in en rondom de 
Universiteit verder versterkt. 
Ook een aantal andere deelnemingen konden aanvullende financiering verwerven, waarbij de vorig jaar 
opgerichte Bright Move BV regelmatig mede financier was. Desondanks vormt aanvullende financiering 
van de start-ups nog steeds vaak de bottleneck voor verdere expansie.  
 
De resultaten van de TUE Holding hebben zich in het verslagjaar bevredigend ontwikkeld bij een 
stabiele geconsolideerde omzet. Naast de goede resultaten van de geconsolideerde deelnemingen heeft 
de verkoop van de gehele participatie in Peer+ aan het Merck concern een eenmalige positieve bijdrage 
geleverd aan het resultaat. Peer+ is een start-up voortgekomen uit de faculteit Scheikundige 
Technologie. Ze zijn actief op het gebied van smart energy glass. 
 
Er is afscheid genomen van Fonckel BV, actief op het gebied van interactieve led verlichting. Door te 
langzame marktacceptatie is uiteindelijk faillissement aangevraagd.  
Symbio Therapy is een nieuwe deelneming waarin in 2014 een participatie genomen is. Hun 
automatisering activiteiten verbeteren de therapeutische behandeling van spieraandoeningen bij 
patiënten in therapiecentra. 
 
De grootste meerderheidsdochter van de holding Euflex, actief in het detacheren van personeel van 
buiten naar posities in de Universiteit en een aantal daarmee verband houdende personeelsactiviteiten, 
heeft een prima jaar achter de rug met een toegenomen omzet en resultaat. 
De cyclotronproductie van Acctec ten behoeve van de radiofarmaca producten was stabiel, maar de 
omzet van de free elektron laser, de zogenaamde PMX-FEL apparatuur in samenwerking met de 
Faculteit Natuurkunde liep terug. Het medio 2013 nieuw uit onderhandelde 20-jarige afleveringscontract 
met GE Health is naar tevredenheid uitgevoerd in het verslagjaar zonder noemenswaardige 
calamiteiten. Rekening houdend met de afschrijving van de singletron apparatuur, verbeterde het 
resultaat enigszins ten opzichte van het vorige jaar. 
De omzet van SyMo-Chem op het gebied van chemische syntheses bewoog zich ongeveer op hetzelfde 
niveau als het jaar daarvoor, maar de resultaten lopen terug. SyMo-Chem blijft intensief samenwerken 
met de faculteit Scheikundige Technologie. 
Polymer Technology Eindhoven heeft zich goed ontwikkeld met relatief veel kleinere opdrachten nu een 
aantal grote klanten in omzet terug liepen. Momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe activiteit om vet uit 
afvalplastics te scheiden en milieuvriendelijk te kunnen hergebruiken. 
De groeiende vraag naar katalyse onderzoek bij Hybrid Catalysis heeft zich doorgezet waarbij steeds 
meer voor derden en minder voor subsidie projecten gewerkt wordt.  
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Naast bovenstaande geconsolideerde deelnemingen, participeert de holding in 30 
minderheidsdeelnemingen. 
 

Versterken kwaliteit en efficiency centrale diensten 
De directeuren van diensten en faculteiten hebben in 2013 met elkaar de strategische agenda voor 
facilitaire dienstverlening 2020 geformuleerd. Deze geeft de gemeenschappelijke koers weer die is 
uitgezet voor de doorontwikkeling van de facilitaire ondersteuning in haar bijdrage in de realisatie van de 
TU/e strategie 2020. 
In 2014 zijn belangrijke stappen gezet in de verdere verbetering van de facilitaire dienstverlening en de 
versterking van de samenwerking tussen de faculteiten en de centrale diensten. Doel is hierin een goede 
balans te vinden tussen customer intimacy en operational excellence.  
 

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. Mevrouw M.M. van de Bosch-Doreleijers MA MHR 
en mevrouw drs. J.M. Beenhakker zijn vertrouwenspersoon op dit gebied en er is een permanente 
Commissie Integriteit, onder voorzitterschap van de heer ir. M.J.M. Verbruggen, voor de behandeling 
van meldingen. In het verslagjaar heeft de Commissie geen melding van het vermoeden van een 
onregelmatigheid ontvangen. 
 

Klachtenregeling psychosociale arbeidsbelasting TU/e 
Mevrouw M.M. van de Bosch-Doreleijers MA MHR en mevrouw 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  
de heer prof.dr. K.A.H. van Leeuwen. De commissie heeft in het verslagjaar geen klacht ontvangen. 
 

Veiligheidsvisie TU/e 
Er zijn in 2014 een zestal crisismanagementsessies gehouden in samenwerking met het Centraal 
Calamiteiten Team en het COT, een extern bureau gespecialiseerd in crisismanagement en trainingen. 
Tijdens deze crisismanagementsessies is het Crisis Regie Model vastgesteld voor de TU/e en zijn er 
diverse casussen behandeld, waarbij dit Crisis Regie Model is toegepast. 
Naast de leden van het College van Bestuur en de directeuren van de diensten, hebben eveneens de 
plaatsvervangers deze crisismanagementsessies bijgewoond. 
Medewerkers van DPO, CEC en STU, welke een verantwoordelijkheid hebben in het proces nazorg bij 
calamiteiten hebben een specifieke training gevolgd voor het proces Nazorg. 
Medewerkers van DPO, CEC en STU, welke een verantwoordelijkheid hebben in het proces Registratie 
bij calamiteiten, hebben samen een oefening gedraaid met de bedrijfshulpverlening om het proces 
Registratie te beoefenen. 
Een aantal leden van het Centraal Calamiteiten Team hebben een oefening bijgewoond bij de 
Veiligheidsregio, om meer inzicht te krijgen in de samenwerking tussen de overheid en de TU/e tijdens 
een crisissituatie. 
 

Integrale Veiligheid 
In de afgelopen jaren zijn universiteiten en hogescholen actief betrokken geraakt bij het project Integrale 
Veiligheid Hoger Onderwijs. Vanaf 2010 hebben verschillende onderwijsinstellingen in nauwe 
samenwerking met ketenpartners in dit project gefaseerd gewerkt aan het verzamelen en ontwikkelen 
van instrumenten op het gebied van integrale veiligheid.  
 
In de eerste fase (afgerond in mei 2012) is gekozen voor belangrijke onderwerpen als een eigen 
website, risicoanalyse en bewustwording. In de tweede fase (afgerond in mei 2014) zijn op het gebied  
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van governance, awareness, integriteit, spionage, informatiebeveiliging en cybercrime (ISIC) en 
integraal veilig internationaliseren (IVI) aanvullende instrumenten opgeleverd.  
Het project ‘Integraal Veilig Hoger Onderwijs’ functioneert met een financiële bijdrage van het Ministerie 
van OCW. Vanuit het project is aan alle deelnemende onderwijsinstellingen gevraagd om medewerking 
voor fase 3. Als (voorlopig) gemarkeerde doelen voor fase 3 zijn genoemd: 
• Integrale veiligheid is een regulier onderwerp op de agenda van het college van bestuur en van de 

agenda van faculteiten en diensten; 
• Creëren van een kennisnetwerk van professionals uit Hoger Onderwijs – instellingen. 
• Het beter ontsluiten en vervolgens borgen van al ontwikkelde en nog te ontwikkelen instrumenten 

Integrale Veiligheid. De eigen website ‘Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV HO)’ vervult daarbij 
een nuttige rol. 

• Hoger Onderwijsinstellingen voorbereiden op nieuwe dreigingen. 
• Integrale Veiligheid onderdeel maken van de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus binnen iedere 

Hoger Onderwijs – instelling. 
• Afronding van fase 3 tijdens een symposium in juni 2016. 

 

Arbeidsomstandigheden, milieu, veiligheid en stralingsbescherming 
Voor de zevende keer is speciaal voor werknemers van 45 jaar en ouder in het TU/e sportcentrum een 
gezondheidsdag gehouden. Het aantal deelnemers stabiliseert rond de 200. 
Ook in 2014 is, in het kader van de preventie van KANS (Klachten van Armen, Nek en Schouders), een 
aantal Nederlandstalige en Engelstalige voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd. 
Door de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant zijn in 2014 bij 15 TU/e-gebouwen milieu(her)controles 
uitgevoerd. Eén tekortkoming bleek het lekken van chloorbleekloog uit een opslagtank. Gelukkig werd 
geen bodemverontreiniging geconstateerd daar de tank in een lekbak ligt. In samenspraak met de 
omgevingsdienst is de lekkage verholpen.  
Enkele tekortkomingen dateren nog uit 2013; deze tekortkomingen betreffen een formalisering van 
geconstateerde bedrijfsveranderingen in de vigerende vergunning/-meldingssituaties. Met de 
omgevingsdienst was afgesproken dat deze veranderingen in de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning TU/e Science Park, voor de activiteit milieu, meegenomen mogen worden. Het is 
de TU/e niet gelukt om deze aanvraag in 2014 in te dienen. De aanvraag zal in 2015 ingediend worden. 
Bij verschillende TU/e gebouwen staan verouderde DIN 12925-brandveiligheidskasten. Met de 
omgevingsdienst is afgesproken dat deze kasten gefaseerd vervangen worden. Daartoe is een plan van 
aanpak bij de omgevingsdienst ingediend (met uiterste datum medio 2016). In 2014 zijn, volgens plan, 
verschillende brandveiligheidskasten vervangen. 
Op 9 januari 2014 heeft op het TU/e terrein een milieu-incident plaatsgevonden. Bij het ophalen van oud 
ijzer bleek olie uit een vrachtwagen te lekken. De oorzaak bleek een omgevallen vaatje (circa 10 liter) te 
zijn. Dienst Huisvesting heeft direct een wegdekcleaner ingezet en het spoor laten opruimen. 
De radiologische faciliteiten van gebouw Athene zijn gedurende 2014 in gebruik gebleven voor de 
opslag van hoog radioactieve bronnen, voor de opslag en verwerking van radioactieve reststoffen en als 
radiologisch hotellaboratorium voor de cursussen stralingsbescherming van de SBD en het SMPE/e. De 
verwerking van radioactieve reststoffen in gebouw Athene is in 2014 overgedragen aan GE-Healthcare. 
In 2015 zullen deze handelingen volledig worden verplaatst naar gebouw Cyclotron. 
De capaciteit van de complexvergunning conform de Kernenergiewet voor het TU/e-complex die op 20 
augustus 2012 is verleend is voldoende voor alle bedrijven op het TU/e terrein. GE Healthcare 
onderzoekt momenteel de mogelijkheden om een eigen complexvergunning aan te vragen. 
Voor de decommissioning en afvoer van het licht radioactief geactiveerde beton uit de Nissen-hut is op 
basis van het gezamenlijke decommisioningsplan van Dienst Huisvesting en NRG-Petten een 
vergunning in het kader van de Kernenergiewet aangevraagd. Op 22 oktober 2014 is de vergunning 
door de Rijksoverheid verleend. Voor de sloop en bewerking van het beton is een aannemer 
geselecteerd die deze werkzaamheden in januari 2015 zal uitvoeren. Een gedeelte van het vrijgestelde 
licht geactiveerde beton zal worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Het overige vergruisde 
beton zal worden gebruik voor wegverharding op de TU/e-campus. Het licht geactiveerde 
wapeningsstaal zal voor verwerking aan een gespecialiseerd buitenlands staalbedrijf worden 
aangeboden. 
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In 2015 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. 

 

Medezeggenschap 
De relatie tussen Universiteitsraad en College van Bestuur was ook in 2014 constructief. Het overleg 
betrof naast de vaste elementen uit de planning- en controlcyclus, waaronder de begroting en de 
bestuurlijke agenda onder meer de onderwerpen implementatie Bachelor College en Graduate School, 
alsmede het Mobiliteitsplan TU/e. Daarnaast was de Universteitsraad nauw betrokken bij de 
ontwikkelingen inzake Campus 2020. De Universiteitsraad had ook haar reguliere contactmomenten met 
de Raad van Toezicht. 

 

Dialoog met stakeholders 
De TU/e onderhoudt een nauwe relatie met haar externe stakeholders. Dit gebeurt onder meer via 
bestuurlijke en wetenschappelijke participatie in voor haar belangrijke maatschappelijke organisaties, 
besturen en adviesorganen. De TU/e participeert actief in de Vereniging van Nederlandse Universiteiten 
(VSNU). Met het bedrijfsleven en relevante politieke en maatschappelijke organisaties en instituties 
wordt direct overlegd over wederzijdse belangen en actuele issues. Er worden nauwe contacten 
onderhouden met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van 
Economische Zaken en met de relevante directoraten-generaal van de Europese Commissie. De TU/e 
onderhoudt nauwe betrekkingen met de topteams en de Topconsortia voor Kennis en Innovatie in het 
kader van het Topsectorenbeleid. Onderzoekers vanuit de TU/e leveren inbreng in de totstandkoming 
van onderzoeksroadmaps en overleggen met externe stakeholders over gezamenlijke R&D- en 
innovatieprogramma’s.  
Met name in de regio is sprake van intensief gezamenlijk optrekken met overheden, MKB en grote 
ondernemingen alsook andere kennis- en onderwijsinstellingen, onder meer via het Brainport netwerk, 
brancheorganisaties en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. De relaties met het gemeentebestuur 
en provinciaal bestuur zijn hecht. De onderlinge lijnen in de regio zijn kort en direct. Er zijn ook nauwe 
banden met zowel vwo-scholen als met hogescholen in met name Zuid-Nederland. De relatie met grote 
hightech bedrijven wordt systematisch onderhouden, waarbij gestreefd wordt naar wederzijds profijtelijke 
samenwerkingsprojecten. 
Ook via de in grote aantallen aanwezige deeltijdhoogleraren (die hun hoofdfunctie in het bedrijfsleven of 
maatschappelijke instituties hebben) staat de TU/e in direct contact met de voor haar belangrijke externe 
omgeving. Ook participeert de TU/e in de platformorganisatie AcTI-NL, de Netherlands Academy of 
Technology and Innovation. Er is verder sprake van geregeld overleg met de Eindhovense 
studentenorganisaties. 
Vertegenwoordigers van belangrijke externe relatiegroepen brengen hun visie in via de facultaire 
adviesraden. 
 

Aanpassing organisatie 
In het verslagjaar is de TU/e Graduate School, naast het TU/e Bachelor College verankerd in het 
Bestuurs- en beheersreglement TU/e, het Stan Ackermans Instituut is daaruit verwijderd. 
 

Arbeidsvoorwaarden 
In december 2014 is het onderhandelaarsakkoord gesloten voor de nieuwe CAO met een looptijd van 1 
januari 2015 tot 1 juli 2016. Deze CAO brengt onder andere een structurele loonsverhoging in twee 
stappen van in totaal 3% en afspraken voor verbetering van het loopbaanperspectief voor 
wetenschappelijk personeel. De invoering van de wet werk en zekerheid voor de WO sector wordt 
gedurende de looptijd van deze CAO voorbereid.  
Op lokaal niveau is in het paritair overleg met de vakbonden de voorbereiding van de vervanging van 
het sociaal statuut ter hand genomen. Het nieuwe sociaal statuut dient processen van 
organisatieverandering bij de TU/e op eigentijdser wijze te gaan faciliteren.  
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Registratie en openbaarmaking nevenwerkzaamheden  
Van vrijwel alle medewerkers (92%) is vastgelegd of zij nevenwerkzaamheden verrichten. Indien er 
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. Eind 2014 was er bij de faculteiten bij 
15% van de medewerkers sprake van door de TU/e goedgekeurde nevenwerkzaamheden. Bij de 
ondersteunende diensten bedroeg dit 12%. 
 

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 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. 
Aan de implementatie daarvan wordt op tal van terreinen gewerkt. Een Gedragscode 
Belangenverstrengeling TU/e voor personeel en studenten is nog in voorbereiding. 
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Financieel verslag 
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Financieel resultaat 
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. In de jaarlijkse begroting zijn de baten en lasten 
tot 2014 in evenwicht. Voor 2015 tot en met 2018 is met de Raad van Toezicht overeengekomen om 
jaarlijks maximaal 2,0 miljoen euro te onttrekken aan het eigen vermogen ter financiering van de 
Impulsregeling en de voorfinanciering van de groei van het onderwijs. Sinds 2004 is sprake van licht 
positieve financiële resultaten.  
 
In het boekjaar 2014 is een positief resultaat van 1,6 miljoen euro gerealiseerd op een totale omzet van 
bijna 320 miljoen euro (0,5%). Hierin zijn de positieve resultaten van TUE Holding BV (3,6 miljoen euro) 
en het Eeuwsel BV (0,1 miljoen euro) begrepen. De resultaten van de Holding worden onder andere 
ingezet ter financiering van scholarships voor talentvolle studenten. 
 
De TU/e heeft in 2014 de versterking van de onderzoekscapaciteit en samenwerking met de industrie 
middels het TU/e Impulsprogramma voortgezet. In dit programma worden 270 promovendi geworven 
welke deels door de TU/e en deels door de industrie worden gefinancierd. In 2014 zijn 87 promovendi 
geworven, de uitvoering van het volledige programma zal in de komende jaren zijn beslag krijgen. De 
opstart en invulling van de vacatures in dit programma neemt enige tijd in beslag, waardoor de hiervoor 
gereserveerde middelen evenals in 2013 nog niet volledig zijn ingezet.  
 
Eind 2014 is de nieuwbouw Flux volgens het Campus 2020 programma opgeleverd. Dit zal in de 
afschrijvingslasten van 2015 duidelijk waarneembaar worden. 
 

Baten 
De totale baten zijn 2,0 miljoen euro hoger dan in 2013. Een forse daling in de rijksbijdrage (overige 
subsidies OCW) van 5,2 miljoen, voornamelijk als gevolg van lagere bestedingen (en hiermee 
samenhangende baten) in het kader van het Sectorplan Techniek, wordt gecompenseerd door de groei 
in de college- en examengelden (groei studentenaantallen en toename tarieven) en de overige baten 
door realisatie van onder andere de vrijval van de in voorgaande jaren gepassiveerde middelen in het 
kader van de Toponderzoekscholen Fotonica en NRSCC. De omvang van werk in opdracht van derden 
neemt ten opzichte van 2013 met 2,2 miljoen euro toe. Het blijft echter nu en in de toekomst een 
uitdaging om de aflopende nationale subsidieprogramma’s op te volgen via alternatieve 
financieringsbronnen. Met name vanuit de nieuw opgestarte initiatieven High Tech Systems Center, 
Data Science Center en InSciTe wordt hieraan een positieve bijdrage verwacht. 

 

Lasten 
De lasten nemen met 5,9 miljoen euro toe. De stijging wordt veroorzaakt door de personele lasten (7,9 
miljoen euro). De personele lasten zijn voornamelijk gestegen door de groei van het aantal 
medewerkers (van 2.998 fte naar 3.089 fte) en de stijging van de sociale lasten. Daarnaast zijn de 
overige personele lasten in 2014 hoger dan in 2013, onder andere als gevolg van een incidentele vrijval 
van personele voorzieningen in 2013 en meer inhuur van personeel niet in loondienst in 2014.  
Eind november 2014 is besloten het NMR-gerelateerde onderzoek en onderwijs af te bouwen, waarvoor 
een voorziening van 1,8 miljoen euro is getroffen. De afschrijvingen, huisvestingslasten en de overige 
lasten laten een daling zien ten opzichte van 2013. 

 

Financiële basten en lasten 
Het saldo van de financiële baten en lasten is nagenoeg gelijk aan 2013. De rentebaten zijn licht 
gedaald, als gevolg van de daling van de rentestanden. 

 
 
 

1 Algemene toelichting 
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Rentedragend vreemd vermogen  
Per ultimo 2014 bedraagt het totale langlopende rentedragend vreemd vermogen 91,2 miljoen euro (was 
ultimo 2013 92,5 miljoen euro).  
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 Staat van baten en lasten  
(bedragen in miljoenen euro’s)       

 2014  2013  2012  
       
 EUR % EUR % EUR % 
       
Baten       
Rijksbijdrage OCW 185,7 58,1 190,9 60,0 180,6 59,2 
College- en examengelden 19,6 6,1 17,1 5,4 16,1 5,3 
Werk in opdracht van derden 96,3 30,1 94,1 29,6 93,2 30,5 
Overige baten    18,3      5,7    15,8      5,0    15,3      5,0 
       
Totaal 319,9 100,0 317,9 100,0 305,2 100,0 
       
Lasten       
Personele lasten 202,6 63,3 194,7 61,3 191,0 62,6 
       
Afschrijvingen 20,7 6,5 22,4 7,0 19,7 6,4 
Huisvestingslasten 22,1 7,1 22,3 7,0 22,2 7,3 
Apparatuur en inventaris 19,1 5,8 18,5 5,8 17,0 5,6 
Materiaal gebonden lasten 13,6 4,2 13,7 4,3 13,7 4,5 
Diverse lasten    36,3    11,4    36,9    11,6    35,7    11,7 
Totaal overige lasten 111,8 35,0 113,8 35,7 108,3 35,5 
       
Totaal 314,4 98,3 308,5 97,0 299,3 98,1 
       
Saldo baten en lasten 5,5 1,7 9,4 3,0 5,9 1,9 
       
Saldo financiële baten en lasten    -3,9    -1,2    -4,0    -1,3    -2,8    -0,9 
       
Resultaat     1,6     0,5     5,4     1,7     3,1     1,0 
          
Aandeel derden in resultaat     0,0     0,0    -0,1     0,0     0,0     0,0 
       
Netto resultaat     1,6     0,5     5,3     1,7     3,1     1,0 

 
  

2 Kerncijfers 
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 Financiële positie  
(bedragen in miljoenen euro’s)       

  2014  2013  2012 
       
Liquiditeitspositie  47,3  74,4  64,2 
Netto werkkapitaal*  -29,1  -3,5  5,8 
Current ratio **  0,76  0,97  1,05 
Solvabiliteitsratio***  0,36  0,35  0,36 
Gemiddelde krediettermijn in dagen  28  31  31 
       
Eigen vermogen na verwerking  
resultaat 

 133,8  132,2  126,8 

       
Voorzieningen  21,1  18,3  20,7 

* Netto werkkapitaal = vlottende activa - kortlopende schulden 
** Current ratio = vlottende activa/kortlopende schulden 
*** Solvabiliteitsratio = eigen vermogen/totaal vermogen 
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3.1 Algemeen 
De TU/e heeft het boekjaar 2014 met een positief resultaat van 1,6 miljoen euro afgesloten. De totale 
baten (319,9 miljoen euro) laten een lichte stijging zien ten opzichte van 2013 (317,9 miljoen euro). De 
rijksbijdrage neemt af als gevolg van het wegvallen van een aantal specifieke posten. Daarentegen laten 
de college- en examengelden, het werk in opdracht van derden en de overige baten een gestage groei 
over de afgelopen jaren zien.  
De totale lasten nemen in lijn met de toename van de baten toe. De toename van de lasten wordt met 
name veroorzaakt door de personele lasten door de groei van het aantal medewerkers en de NMR 
voorziening. De overige lasten laten een daling zien. Het saldo van de financiële baten en lasten ligt in 
lijn met voorgaand jaar, hierin hebben zich geen bijzondere ontwikkelingen voorgedaan.  
In onderstaande paragraaf worden de belangrijkste mutaties verder toegelicht.  

 

3.1.1  Baten 

Rijksbijdrage 
De rijksbijdrage daalt met 5,2 miljoen euro. 
De (reguliere) rijksbijdrage OCW neemt beperkt toe ten opzichte van 2013 (0,7 miljoen euro). De 
afname in 2014 als gevolg van het eindigen van de financiering van de Toponderzoekscholen Fotonica 
en NRSCC per ultimo 2013 (6,2 miljoen euro) wordt volledig gecompenseerd door een toename van 
overige posten binnen de reguliere rijksbijdrage. 
De afname van de overige subsidies OCW (5,9 miljoen euro) is voornamelijk toe te rekenen aan lagere 
baten in het kader van Sectorplan Techniek. In 2013 vond afwikkeling plaats van de eerste tranche van 
het Sectorplan Techniek hetgeen tot een bate van 6,9 miljoen euro leidde. In 2014 vond de opstart van 
de tweede tranche plaats die tot een bate van 1,3 miljoen euro leidde. 

 

College- en examengelden 
De positieve ontwikkeling van de college- en examengelden ligt in de stijging van de studentenaantallen 
(zowel EER als niet-EER) en de stijging van het wettelijke- en instellingscollegegeld.  

 

Werk in opdracht van derden 
De post werk in opdracht van derden laat een lichte groei zien. De laatste jaren is een afname in de 
nationale subsidieprogramma’s waarneembaar, waardoor de TU/e zich meer inzet op Europese 
subsidieprogramma’s. Daarnaast wordt met behulp van het Impulsprogramma de financiering van 
promovendi door marktpartijen gestimuleerd. Ondanks de lichte stijging wordt het steeds moeilijker om 
de opdrachtenportefeuille aan te vullen met nieuwe opdrachten. Dit krijgt verhoogde aandacht binnen de 
TU/e. Met name vanuit de nieuw opgestarte initiatieven High Tech Systems Center, Data Science 
Center en InSciTe wordt een positieve bijdrage verwacht. 

 

Overige baten 
De overige baten laten de laatste jaren een relatief stevige groei zien. De groei in 2014 t.o.v. 2013 (2,5 
miljoen euro) wordt veroorzaakt door de vrijval van de in voorgaande jaren gepassiveerde middelen in 
het kader van de Toponderzoekscholen Fotonica en NRSCC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Toelichting op de kerncijfers 
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3.1.2 Lasten 
 

Personele lasten 
De personele lasten stijgen jaarlijks, met een significante groei in 2014. De groei wordt onder andere 
veroorzaakt door de toename van het aantal medewerkers en de premies sociale verzekeringen. 
Daarnaast zijn de overige personele lasten in 2014 hoger dan in 2013, onder andere als gevolg van 
mutaties in diverse personele voorzieningen (2,0 miljoen euro) en meer inhuur van personeel niet in 
loondienst (0,4 miljoen euro).  
 
Het aantal fte’s is ultimo 2014 gestegen tot 3.089 fte’s geconsolideerd ten opzichte van 2.998 fte’s 
geconsolideerd ultimo 2013. 

 

Afschrijvingen 
De afschrijvingslasten zijn lager dan in 2013 omdat in 2013 inhaalafschrijvingen zijn verwerkt op diverse 
gebouwen. Eind 2014 is de nieuwbouw Flux volgens het Campus 2020 programma opgeleverd. Dit zal 
in de afschrijvingslasten van 2015 duidelijk waarneembaar worden.  

 

Huisvestingslasten 
Door de lagere bouw- en onderhoudskosten zijn de huisvestingslasten licht gedaald. 

 

Overige lasten 
De kosten voor apparatuur en inventaris en materiaal gebonden lasten stabiliseren. Deze kosten zijn 
voornamelijk gerelateerd aan onderzoeksprojecten. Onder de overige lasten is een daling 
waarneembaar van de dotatie voorziening op onderhandenwerk.  

 

3.1.3 Financiële baten en lasten 
Het saldo van de financiële baten en lasten ligt in lijn met 2013.  

 

3.1.4 Aandeel derden in resultaat 
Het aandeel derden in resultaat (2013) bestaat uit een minderheidsaandeel van derden in Hybrid 
Catalysis BV. 
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3.2 Opbouw eigen vermogen 
 

Opbouw eigen vermogen  
(bedragen in miljoenen euro’s)    

 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012 
    
Algemene reserve    
    
Algemene reserve gevormd uit publieke activiteiten    
Algemene reserve TU/e 109,7 110,8 106,6 
Algemene reserve TMcc BV 0,0 0,0 0,2 
Algemene reserve Het Eeuwsel BV 0,5 0,4 0,3 
Algemene reserve TUE Holding BV 1,2 1,2 1,2 
    
Algemene reserve gevormd uit private activiteiten    
Algemene reserve TUE Holding BV 19,8 17,2 16,0 
Algemene reserve ALSP 1,8 1,8 1,8 
    
Bestemmingsfonds (privaat)    
Philipsfonds 0,6 0,6 0,6 
    
Minderheidsbelang derden     0,2     0,2     0,1 
     
Totaal  133,8  132,2  126,8 

 
 

Het resultaat 2014 is toegevoegd aan de algemene reserve. 
 

3.3 Opbouw voorzieningen 
 
 
  

Opbouw voorzieningen  
(bedragen in miljoenen euro’s)    

 31-12-2014 31-12-2013 31-12-2012 
    
Personeel overig 1,9 1,5 4,8 
WW/BW 1,8 2,1 2,0 
Verlofdagen 6,6 6,3 6,7 
Jubilea 3,1 3,0 2,6 
Garantstelling studenten leningen 0,1 - - 
Samenwerkingsverbanden 2,5 0,7 - 
Ontmanteling Cyclotron     5,1     4,7     4,6 
    
Totaal   21,1   18,3   20,7 
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Geconsolideerde balans, na resultaatbestemming 
(bedragen in miljoenen euro’s)    

 Paragraaf 31-12-2014 31-12-2013 
    
Activa    
Vaste activa 8.1   
Materiële vaste activa 8.1.1 275,0 246,6 
Financiële vaste activa 8.1.2      3,8      3,8 
  278,8 250,2 
Vlottende activa 8.2   
Voorraden 8.2.1 0,5 0,3 
Vorderingen 8.2.2 42,4 48,0 
Liquide middelen 8.2.3    47,3    74,7 
  90,2 123,0 
    
Totaal   369,0  373,2 
    
Passiva    
Groepsvermogen 8.3 133,6 132,0 
Minderheidsbelang derden 8.3 0,2 0,2 
    
Voorzieningen 8.4 21,1 18,3 
    
Langlopende schulden 8.5 94,8 96,2 
    
Kortlopende schulden  8.6  119,3  126,5 
    
Totaal   369,0  373,2 

4 Geconsolideerde balans 
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  Geconsolideerde staat van baten en lasten  
(bedragen in miljoenen euro’s)    

 Paragraaf 2014 2013 
    
Baten 9.1   
Rijksbijdragen 9.1.1 185,7 190,9 
College- en examengelden 9.1.2 19,6 17,1 
Werk in opdracht van derden 9.1.3 96,3 94,1 
Overige baten 9.1.4    18,3    15,8 
Totaal baten   319,9  317,9 
    
Lasten 9.2   
Personele lasten  9.2.1 202,6 194,7 
Afschrijvingen 9.2.2 20,7 22,4 
Huisvestingslasten 9.2.3 22,1 22,3 
Overige lasten 9.2.4    69,0    69,1 
Totaal lasten   314,4  308,5 
    
Saldo baten en lasten   5,5 9,4 
    
Financiële baten en lasten 9.3    -3,9    -4,0 
    
Resultaat      1,6     5,4 
    
Aandeel derden in resultaat 9.4     0,0    -0,1 
Netto resultaat      1,6     5,3 

5 Geconsolideerde staat  
 van baten en lasten 2014 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
(bedragen in miljoenen euro’s)     

  2014  2013 
     
Kasstroom uit operationele activiteiten     
     
Saldo baten en lasten  5,5  9,4 
Resultaat uit verkoop minderheidsdeelnemingen      0,3         - 
     
Aanpassingen voor:      
     
Afschrijving gebouwen 17,1  18,9  
Afschrijving apparatuur en inventaris     3,6      3,5  
Afschrijvingen  20,7  22,4 
     
Dotaties voorzieningen 3,6  1,3  
Vrijval voorzieningen -0,4  -1,9  
Onttrekkingen voorzieningen    -0,4     -1,8  
Mutaties voorzieningen  2,8  -2,4 
     
Voorraden  -0,2  0,1  
Vorderingen 5,6  -0,7  
Kortlopende schulden    -7,2     20,4  
Mutaties werkkapitaal     -1,8    19,8 
     
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   27,5  49,2 
     
Ontvangen interest 0,7  1,0  
Betaalde interest    -4,9     -5,0  
     -4,2     -4,0 
     
  23,3  45,2 
     
Kasstroom uit investeringsactiviteiten     
     
Investeringen gebouwen en terreinen -45,5  -29,9  
Desinvesteringen gebouwen 0,9  -  
Investeringen apparatuur -4,8  -3,2  
Desinvesteringen apparatuur        -          -  
Investeringen materiële vaste activa  -49,3  -33,1 
Investeringen financiële vaste activa      0,0     -0,1 
     
  -49,3  -33,2 
     
Kasstroom uit financieringsactiviteiten     
     
Aflossing langlopende schulden     -1,4     -1,5 
     
Mutatie liquide middelen   -27,4    10,5 
     
Beginstand liquide middelen  74,7  64,2 
Mutatie liquide middelen   -27,4    10,5 
     
Eindstand liquide middelen    47,3    74,7 

6 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 
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Algemeen 
De TU/e is gevestigd 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 is een 
holdingmaatschappij, haar wettelijke taak 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 wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Dit is bepaald in de Regeling Jaarverslaggeving 
Onderwijs.  
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 
zijn gebaseerd op historische kosten. 
 

Continuïteit  
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling 
Algemeen 
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. 
 
Als baten en lasten zijn die opbrengsten en kosten aangemerkt, die een oorzakelijk verband hebben met 
de in het verslagjaar geleverde en verrichte activiteiten.  
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het 
dichtstbijzijnde miljoenen tal. 
 
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,  
 
 

7 Toelichting behorend tot de geconsolideerde 
jaarrekening 2014 
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Grondslagen voor consolidatie 
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de organisatie en haar  
groepsmaatschappijen 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. 
 
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. 
 
Voor een overzicht van de geconsolideerde groepsmaatschappijen wordt verwezen naar hoofdstuk 12.3. 
 
Grondslagen voor de omrekening van vreemde valuta’s 
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen 
de koers op transactiedatum. Omrekeningsverschillen worden direct in het resultaat verwerkt.  

 
Schattingswijziging activeringsgrens 
Tot 1 januari 2014 werd voor de materiele vaste activa een activeringsgrens gehanteerd vanaf 
vijfduizend euro. Aangezien dit een zeer lage activeringsgrens is, is besloten de activeringsgrens te 
verhogen naar vijfentwintigduizend euro. Deze activering is niet van toepassing op materiele vaste 
activa die specifiek voor een (onderzoeks)project zijn aangeschaft. Deze schattingswijziging heeft een 
negatief effect op het resultaat 2014 van circa 1 miljoen euro.  
 
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), investeringen in eigenvermogensinstrumenten, 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. 
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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 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 
laten.  
 
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. 

 
 

  



113 
 

 
 
 

 
 
 
 

7.1 Balans 
 

Materiële vaste activa 
Grond en gebouwen 
De bedrijfsgebouwen en -terreinen, machines en installaties, andere vaste bedrijfsmiddelen en materiële 
vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden 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 de componentenmethode op nieuwe investeringen toegepast. 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.  

 
Investeringsjaar  Afschrijvingstermijn 
< 2000  30 jaar 
2000 – 2003  25 jaar 
> 2004 Casco 

Afbouw en infrastructuur 
Overige installaties en inrichting 

60 jaar 
30 jaar 
15 jaar 

 
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.  
 
Apparatuur en inventaris 
Apparatuur en inventaris 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 realiseerbare waarde van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de 
bedrijfswaarde en de 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.  

 

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  
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nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de 
waarderingsgrondslagen van de organisatie gehanteerd. Resultaten op transacties waarbij overdracht 
van activa en passiva tussen de organisatie 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.  
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs of lagere realiseerbare waarde. 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.  
 
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 activa 
Een financieel 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 het niet nakomen van betalingsverplichtingen en achterstallige betaling door een debiteur. 
 
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.  
 
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 gemiddelde 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 

 
Het saldo van projecten uit hoofde van werk in opdracht van derden leidt tot een vordering of een schuld 
op de balans. In de waardering worden 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  
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aan het project (onder meer kosten van technische assistentie en overheadkosten van 
projectactiviteiten) en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden 
toegerekend, begrepen.  
 
De toerekening van kosten en baten op projecten uit hoofde van werk in opdracht van derden geschiedt 
naar rato van de verrichte prestaties bij de uitvoering van het werk (‘percentage of completion’-methode) 
per balansdatum op basis van de tot de balansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de 
geschatte totale projectkosten. Onder de overige vorderingen worden de projecten opgenomen waarop 
de vooruitbetaalde kosten de gefactureerde termijnen overschrijden. Projecten waarop meer is 
vooruitontvangen dan aan kosten is verantwoord worden opgenomen onder de kortlopende schulden. 
Een eventuele voorziening op projecten wordt in mindering gebracht op de vordering. Projecten waarbij 
de gerealiseerde kosten de maximaal te factureren termijn overschrijden, zijn gewaardeerd tegen het 
maximaal te factureren bedrag.  

 

Liquide middelen 
De grondslagen voor de waardering van liquide middelen zijn beschreven onder het hoofd Financiële 
instrumenten. 
 

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves en het aandeel van derden. Binnen het eigen 
vermogen is een onderscheid gemaakt tussen publieke en private activiteiten. De algemene reserve is 
verantwoord na resultaatverwerking.  
 

Minderheidsbelang derden 
Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op het aandeel van derden in de 
nettovermogenswaarde, bepaald overeenkomstig de waarderingsgrondslagen van de organisatie. 

 

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.  
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, verlof, jubilea, reorganisatie en overige voorzieningen. 
De WW/BW 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 gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. 
 
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 noodzakelijk kosten  
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opgenomen die niet in verband staan met de doorlopende activiteiten van de organisatie. 
 
Voorziening verlieslatende contracten 
De voorziening voor verlieslatende contracten 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 verplichtingen 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. 

 

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. 
 

7.2 Staat van baten en lasten 
 
Als baten en lasten zijn opbrengsten en kosten verantwoord, die een oorzakelijk verband hebben met de 
in het verslagjaar geleverde prestaties en verrichte activiteiten.  

 

Baten 
Rijksbijdragen, 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.  

 

Werk in opdracht van derden 
Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden worden als opbrengst verantwoord naar rato 
van de verrichte prestaties per balansdatum, voor zover het zeker is dat in het jaar gemaakte en 
declarabele kosten worden vergoed. Verwachte verliezen worden onmiddellijk in de staat van baten en 
lasten verwerkt.  
Gezien de aard van het wetenschappelijk onderzoek kan de voortgang van het werk niet met zekerheid 
worden vastgesteld. Uitgangspunt is dat het werk vordert in het tempo dat de kosten worden gemaakt. 
Resultaten uit hoofde van werk in opdracht van derden worden alleen bij voltooiing 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- 
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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 
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 verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost 
opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de 
toekomst verschuldigde premies. 
 
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen 
ten opzichte 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 geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt 
beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst 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. 

 
 

7.3 Kasstroomoverzicht 
 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
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8.1 Vaste activa 
 
 

8.1.1 Materiële vaste activa 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De TU/e heeft ten behoeve van derden, te weten de Kamer van Koophandel, Stichting Fontys, TNO, 
Twice Eindhoven BV, Meulensteen Art Centre en FOM-Differ het recht van erfpacht verleend. 
 
Medio 2014 is besloten de ICT apparatuur zoals servers elders onder te brengen. Hierdoor is de 
boekwaarde van deze geactiveerde kosten in 2014 voor de helft afgeschreven. Het resterende deel 
wordt in 2015 afgeschreven als de overplaatsing gereed is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onder deze post zijn opgenomen de investeringsbedragen in gebouwen voor zover zij nog niet in 
gebruik zijn genomen. 

 
 
  

Gebouwen en terreinen 
   

 31-12-2014 31-12-2013 
   
Aanschafwaarde per 1 januari 463,4 474,4 
Investeringen / Overboeking gebouwen in aanbouw 63,8 13,3 
Desinvesteringen   -22,1   -24,3 
   
Aanschafwaarde per 31 december 505,1 463,4 
   
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 254,5 259,9 
Desinvesteringen -21,2 -24,3 
Afschrijvingen    17,1    18,9 
   
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 250,4 254,5 
   
Boekwaarde per 31 december  254,7  208,9 

Gebouwen in aanbouw 
   

 31-12-2014 31-12-2013 
   
Stand 1 januari 25,1 8,5 
   
Investeringen 45,4 29,9 
Overboeking naar gebouwen   -63,8   -13,3 
   
Stand 31 december       6,7    25,1 

8 Toelichting op de geconsolideerde balans 



119 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De waarde van de bedrijfsgebouwen en -terreinen op waardepeildatum 1 januari 2014 bedragen 353,5 
miljoen euro op basis van de WOZ taxatie.  
De verzekerde waarde van de gebouwen bedroeg in 2014 741,5 miljoen euro. 

 
  

Apparatuur en inventaris  
   

 31-12-2014 31-12-2013 
   
Aanschafwaarde per 1 januari 91,4 89,4 
Investeringen  4,8 3,2 
Desinvesteringen   -27,3    -1,2 
   
Aanschafwaarde per 31 december 68,9 91,4 
   
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 79,0 76,7 
Desinvesteringen -27,3 -1,2 
Afschrijvingen     3,6     3,5 
   
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 55,3 79,0 
   
Boekwaarde per 31 december    13,6    12,4 

Verloopoverzicht materiële vaste activa  
      

 Terrein Gebouwen Gebouwen 
in aanbouw 

Apparatuur 
en inventaris 

Totaal 

      
Aanschafwaarde per 1 januari 2,2 461,2 25,1 91,4 579,9 
Investeringen   63,8 45,4 4,8 114,0 
Desinvesteringen          -   -22,1   -63,8   -27,3  -113,2 
      
Aanschafwaarde per 31 december 2014 2,2 502,9 6,7 68,9 580,7 
      
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari  254,5 - 79,0 333,5 
Desinvesteringen - -21,2 - -27,3 -48,5 
Afschrijvingen          -                   17,1          -     3,6    20,7 
      
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december - 250,4 - 55,3 305,7 
      
Boekwaarde per 31 december 2014     2,2  252,5     6,7   13,6  275,0 
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8.1.2 Financiële vaste activa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor specificatie van de minderheidsdeelnemingen zie het overzicht in paragraaf 12.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Financiële vaste activa  
      

 1-1-2014 Investeringen en 
verstrekte 

leningen 

Desinvesteringen 
en afgeloste 

leningen 

Resultaat 
deelnemingen 

31-12-2014 

      
Minderheidsdeelneming Ten Hage 0,6 - - - 0,6 
Overige minderheidsdeelnemingen 2,5 - - - 2,5 
Vorderingen op deelnemingen 0,4 - - - 0,4 
Overige vorderingen    0,3       -       -       -    0,3 
      
    3,8       -       -       -    3,8 

Uitsplitsing vordering op deelnemingen en overige vorderingen  
       

 1-1-2014 Verstrekte 
leningen 

Aflossingen 31-12-2014 Rentevoet Resterende 
looptijd 

       
Vorderingen op deelnemingen       
Suprapolix BV Eindhoven 0,1 - - 0,1 - - 
Smart Photonics BV Eindhoven 0,3 - - 0,3 - - 
       
Overige vorderingen       
ESC 0,2 - - 0,2 1,0 29 jr. 
Ventinova/Dolphys Technologies BV 
Eindhoven 0,1 - - 0,1 - 1 jr. 
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8.2 Vlottende activa 
 

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

 

8.2.1 Voorraden 
 

 
 
 
 
 
 

8.2.2 Vorderingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorderingen op studenten 
De vorderingen wegens schuldbekentenissen notebooks (studenten) hebben voor een bedrag van 0,7 
miljoen euro een looptijd van langer dan 1 jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorraden  
   

 31-12-2014 31-12-2013 
   
Gebruiksgoederen      0,5      0,3 
   
      0,5      0,3 

Vorderingen  
   

 31-12-2014 31-12-2013 
   
Te vorderen op werk in opdracht van derden 24,1 25,5 
Af: Voorziening wegens verlieslatende contracten -1,3 -1,0 
Te factureren 0,9 0,7 
Debiteuren 10,4 12,4 
Af: Voorzieningen debiteuren -0,6 -0,7 
OCW 1,6 2,1 
Studenten 1,4 1,4 
Overige vorderingen 0,6 0,6 
Vooruitbetaalde kosten 5,2 6,7 
Verstrekte voorschotten      0,1      0,3 
   
    42,4    48,0 

Voorziening wegens oninbaarheid / verlieslatend 
   

 31-12-2014 31-12-2013 
   
Stand per 1 januari -0,7 -0,7 
Onttrekking/vrijval 0,2 0,2 
Dotatie    -0,1    -0,2 
   
Voorziening wegens oninbaarheid debiteuren per 31-12    -0,6    -0,7 
   
Stand per 1 januari -1,0 -0,6 
Onttrekking/vrijval 0,7 0,2 
Dotatie    -1,0    -0,6 
   
Voorziening wegens verlieslatende contracten per 31-12    -1,3    -1,0 
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8.2.3  Liquide middelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 

 

8.3 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. 

 

  

Liquide middelen  
   

 31-12-2014 31-12-2013 
   
Kasmiddelen 0,0 0,0 
Banksaldi     47,3     74,7 
   
Stand per 31 december     47,3     74,7 

Eigen vermogen, na resultaatbestemming 
     

 1-1-2014 Resultaat Overige 
mutaties 

31-12-2014 

     
Algemene reserve gevormd uit publieke activiteiten      
Algemene reserve TU/e 110,8 -2,1 1,0 109,7 
Algemene reserve TMcc BV 0,0 0,0 - 0,0 
Algemene reserve Het Eeuwsel BV 0,4 0,1 - 0,5 
Algemene reserveTUE Holding BV 1,2 0,0 - 1,2 
     
Algemene reserve gevormd uit private activiteiten     
Algemene reserve TUE Holding BV 17,2 3,6 -1,0 19,8 
Algemene reserve ALSP 1,8 0,0 - 1,8 
     
Bestemmingsfonds (privaat)     
Philipsfonds* 0,6 - - 0,6 
     
Minderheidsbelang derden     0,2     0,0        -     0,2 
     
Totaal  132,2     1,6     0,0  133,8 
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8.4 Voorzieningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personeelsvoorzieningen 
De TU/e is eigen-risico-drager 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. 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 en met de ontwikkeling van de gemiddelde rente 
op de jongste tienjarige staatslening zoals gepubliceerd door DNB. 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 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 en met de ontwikkeling van de gemiddelde rente op de jongste tienjarige 
staatslening zoals gepubliceerd door DNB. 
 
Voorziening verlieslatende contracten 
De voorziening verlieslatende contracten is gevormd voor mogelijke negatieve financiële gevolgen in 
verband met samenwerkingsverbanden van de TU/e. In 2014 is een dotatie voor 1,8 miljoen euro 
gedaan voor de afbouw van de NMR-gerelateerde onderzoek en onderwijs activiteiten.  
 
Overige voorzieningen 
De voorziening ontmanteling Cyclotron betreft een schatting van in de toekomst te maken kosten voor 
de ontmanteling van het nieuwe Cyclotron alsmede de beheerskosten van het oude Cyclotron. De 
geschatte kosten voor de ontmanteling van het nieuwe Cyclotron bedragen 5,4 miljoen euro. De 
geschatte beheerskosten van het oude Cyclotron bedragen 0,4 miljoen euro.  

Voorzieningen  
        

 1-1-2014 Dotaties Onttrekkingen Vrijval 31-12-2014 Kortlopend Langlopend 
        
Personeelsvoorzieningen        
WW/BW 2,1 - - 0,3 1,8 0,5 1,3 
Verlofdagen 6,3 0,3 - - 6,6 2,5 4,1 
Personeel overig 1,5 0,9 0,4 0,1 1,9 0,9 1,0 
Jubilea 3,0 0,1 - - 3,1 0,1 3,0 
        
Voorzieningen verlieslatende contracten       
Samenwerkingsverbanden 0,7 1,8 - - 2,5 0,9 1,6 
        
Overige voorzieningen        
Garantstelling studenten leningen - 0,1 - - 0,1 - 0,1 
Ontmanteling Cyclotron    4,7    0,4        -        -    5,1        -    5,1 
        
Totaal  18,3    3,6    0,4    0,4  21,1    4,9  16,2 
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8.5 Langlopende schulden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rabobank heeft tevens een rekening-courantkrediet verstrekt. De kredietfaciliteit bedraagt per 31 
december 2014 13,0 miljoen euro (2013: 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 luidt 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 mag niet lager zijn dan 20% (stand ultimo 2014 is 
37%) en de DSCR* moet voor de BNG minimaal 1,2 zijn en voor de Rabobank minimaal 2,0 (realisatie 
2014 is 4,7). 
 
* Debt Service Coverage Ratio = EBITDA (verdiensten voor aftrek van interest, belastingen, 

afschrijvingen op activa en afschrijvingen op leningen en goodwill) gedeeld door rente en 
aflossingsverplichtingen. 

 
De post vooruitontvangen erfpachttermijnen betreft de met de Kamer van Koophandel en Stichting 
Fontys gesloten erfpachtovereenkomsten. 

Langlopende schulden 
   

 31-12-2014 31-12-2013 
   
Schulden aan kredietinstellingen 91,2 92,5 
Overige langlopende schulden     3,6     3,7 
   
Stand per 31 december   94,8   96,2 

Uitsplitsing langlopende schulden  
        

 1-1-2014 Aangegane 
leningen 

Aflossingen 31-12-2014 Looptijd  
> 1 jaar 

Looptijd  
> 5 jaar 

Rentevoet 

        
Kredietinstellingen        
BNG 22,5 - 1,3 21,1 1,2 20,0 4,4 
Rabobank   70,0         -        -   70,0        -   70,0 5,4 
 92,5 - 1,3 91,2 1,2 90,0  
        
Overige langlopende schulden        
Vooruitontvangen erfpachttermijnen     3,7         -     0,1     3,6     0,1     3,5 - 
     3,7       
        
Totaal   96,2         -     1,4   94,8     1,3   93,5  
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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.  
Ultimo 2014 is de variabele rente lager dan de vastgestelde rente in de renteswap, waardoor een 
negatieve waarde ad 51,3 miljoen euro wordt getoond.  
 
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 aanvullende zekerheden te vragen ter afdekking van deze negatieve 
waarde. De TU/e heeft voldoende vermogen om aan dit verzoek te kunnen voldoen.  
 

8.6 Kortlopende schulden 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 zijn opgenomen onder de 
voorzieningen en bedroegen ultimo 2014 6,6 miljoen euro. 

 
 
 
  

kortlopende schulden 
   

 31-12-2014 31-12-2013 
   
Kredietinstellingen - 1,2 
Vooruitgefactureerd op werk in opdracht van derden 54,0 65,2 
Crediteuren 15,5 14,9 
Vooruitontvangen doelsubsidies OCW 2,2 4,6 
Omzetbelastingen 2,0 0,4 
Premies sociale verzekeringen 8,6 7,9 
Schulden ter zake van pensioenen 2,6 2,6 
Kortlopend deel bancaire schulden 1,2 1,3 
Overige kortlopende schulden (vakantietoeslag, verlofdagen) 11,1 11,2 
Vooruitontvangen collegegelden 10,5 8,6 

Overige overlopende passiva    11,6      8,6 
   
Totaal  119,3  126,5 
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8.7  Verantwoording subsidies 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Subsidies met verrekeningsclausule, doorlopend tot een volgend verslagjaar  
         

 Kenmerk Toewijzing 
datum 

Bedrag 
toewijzing 

Saldo t/m 
2013 

Ontvangen 
t/m 2014 

Lasten 
2014 

Totale 
kosten 

Saldo te 
besteden 

         
Fotonica in communicatie- 
technologie  1999-2013 56,5 2,3 56,5 1,6 55,8 0,7 
         
Chemisch ontwerpen van  
katalysatoren  1999-2013 19,0 2,0 19,0 1,0 18,0 1,0 
         
Professionele leer- 
gemeenschappen 

MUO/2013 
54366U Dec 2013 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 

         
Begeleiding startende leraren MUO/2013 

46257U Dec 2013     0,8     0,3     0,6     0,2     0,2     0,4 
         
Totaal     76,5     4,6   76,2     2,8   74,0     2,2 
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8.8  Financiële instrumenten 
De organisatie maakt gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming 
blootstelt aan onder andere rente-, krediet- en valutarisico. De risico’s zijn nader uitgewerkt in 
de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag.  
 

8.9 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 
 

De TU/e heeft de volgende niet uit de balans blijkende verplichtingen: 
 

Aansprakelijkheid en garanties 
• Wegens verleende garantstellingen voor notebookleningen aan studenten zijn voor 0,3 miljoen euro 

nadere zekerheden gesteld. De looptijd van een notebooklening kent 3 jaar. 
• De TU/e staat garant voor maximaal 30 leningen aan niet-EER-masters per jaar. De garantstelling 

per 31 december 2014 bedraagt als gevolg hiervan 0,3 miljoen euro en loopt tot 2022. 
• 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 2014 0,8 miljoen en kent een restende looptijd van 2 jaar. 

• De TU/e heeft in 2012 een afnamegarantie afgegeven aan de woningcorporatie Vestide m.b.t. 
wooneenheden voor buitenlandse studenten. Deze garantstelling bedraagt maximaal 2,5 miljoen 
euro per jaar voor een looptijd van 5 jaar. 

• De TU/e staat garant voor 0,3 miljoen euro voor een lening verstrekt door de Holding BV aan Smart 
Photonics BV. Deze garantstelling kent geen einddatum.  

• TU/e Innovation Lab BV staat garant voor 50% van de openstaande lening van Mibiton aan de 
bedrijven QTIS/e BV, Emultech BV en Flowid BV. De lening bedraagt ultimo 2014 0,1 miljoen euro 
en loopt tot en met 2016.  

 

Meerjarige financiële verplichtingen 
• De lopende investeringsverplichtingen in gebouwen bedragen 10,4 miljoen euro. De investeringen 

zullen gerealiseerd worden in 2015.  
• De TU/e is huurverplichtingen aangegaan van 2,0 miljoen euro met looptijden tot 2023.  
• In het kader van de consortiumovereenkomst NanoLab NL heeft de TU/e zich verplicht om vanaf 

2014 tot een maximum bedrag van 0,5 miljoen euro te investeren in materiële faciliteiten. De 
investeringsplicht loopt tot 2022. 

• De TU/e is in 2014 met woningcorporatie Vestide een erfpachtconstructie overeengekomen ten 
behoeve van studentenhuisvesting. De overeenkomst kent een looptijd van 50 jaar. 

• De TU/e heeft onderhoudscontracten afgesloten met een verplichting van 0,6 miljoen euro. De 
contracten variëren in looptijd tot en met uiterlijk 2020. 

• (I) Ten behoeve van de huisvesting van een onderzoeksgroep op de High Tech Campus is de TU/e 
met ingang van 2012 een 10-jarige overeenkomst met Philips aangegaan van 0,9 miljoen euro per 
jaar. 

• (II) In oktober 2013 is een leaseverplichting aangegaan van voor een periode van 60 maanden. Aan 
deze lease is een verplichting verbonden van € 0,1 miljoen gedurende de looptijd van de lease, 
exclusief variabele kosten per kilometer.  

 

Regelingen 
• De TU/e heeft een intentieverklaring 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 miljoen euro in cash en 5 miljoen euro in kind verspreid over 
de jaren 2014-2019. 

• De TU/e neemt deel in twee Europese Knowledge and Innovation Communities (KIC); InnoEnergy 
en EIT ICT Labs. De jaarlijkse bijdrage tot en met 2016 in InnoEnergy bedraagt minimaal 1 miljoen 
euro waarvan minimaal 0,1 miljoen euro cash en het restant in-kind.  
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9.1 Baten  
 

9.1.1 Rijksbijdragen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De rijksbijdrage 2014 is opgenomen conform de brief van DUO “Financiële beschikkingen OCW-HO” 
d.d. 18 december 2014 met kenmerk 2014/2/385975. 
Van de in 2014 toegekende 1,5 miljoen euro rijksbijdrage Sectorplan Natuurwetenschappen is in 2014 
1,4 miljoen euro besteed. In het kader van het Sectorplan Techniek werd in 2014 2,8 miljoen euro 
ontvangen waarvan 1,3 miljoen euro besteed is. 
De toekenning 2014 voor Zwaartekracht (Research Centre for Integrated Nanophotonics) bedroeg 2,9 
miljoen euro. Hiervan is in 2014 0,3 miljoen euro besteed. 
 
Met ingang van 2014 maakt de aflossing door OCW van de kaskorting onderdeel uit van de Financiële 
beschikking. In 2014 betreft dit een bedrag van 0,3 miljoen euro. Dit bedrag is in mindering gebracht op 
de vordering op OCW. 

 
 

9.1.2 College- en examengelden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rijksbijdragen 
   

 2014 2013 
   
Rijksbijdrage OCW 180,3 179,6 
Overige subsidies OCW      5,4    11,3 
   
  185,7  190,9 

College- en examengelden 
   

 2014 2013 
   
College- en examengelden    19,6    17,1 
   
    19,6    17,1 

9 Toelichting op de geconsolideerde staat van 
baten en lasten 
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9.1.3 Werk in opdracht van derden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.4 Overige baten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Werk in opdracht van derden 
   

 2014 2013 
   
Contractonderwijs 2,3 0,5 
Contractonderzoek 90,9 89,7 
Overige baten werk in opdracht van derden      3,1      3,9   
   
    96,3    94,1 

Specificatie werk voor derden naar categorie 
   

 2014 2013 
   
Internationale overheden 23,5 19,9 
Nationale overheden 30,4 36,0 
NWO 11,4 8,6 
KNAW 0,1 0,1 
Overige non-profit organisaties incl. universiteiten 13,2 10,3 
Bedrijven en overige    17,7    19,2   
   
    96,3    94,1 

Overige baten 
   

 2014 2013 
   
Verhuur 2,7 3,4 
Sportcentrum 1,8 1,7 
Parkmanagement 1,0 0,2 
Overige     12,8    10,5   
   
    18,3    15,8 
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9.2 Lasten 
 
 

9.2.1 Personele lasten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedurende het boekjaar 2014 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers omgerekend naar volledige 
mensjaren 3.089 (2013: 2.998). Hiervan waren 0 personen (2013: 0 personen) werkzaam buiten 
Nederland.  

 

Pensioenpremie 
De TU/e heeft een toegezegde pensioenregeling bij het pensioenfonds ABP. De pensioenuitkering is 
gebaseerd op de lengte van het dienstverband en het gemiddelde salaris van de werknemer gedurende 
dit dienstverband. De TU/e heeft in principe geen andere verplichting dan de betaling van de jaarlijks 
verschuldigde pensioenpremies. Indien de dekkingsgraad dusdanig laag wordt kan de werkgever wel 
verzocht worden bij te storten. De dekkingsgraad van het ABP bedroeg per ultimo 2014 101,1%. 
 

Beleid bezoldiging bestuursleden 
Het vigerende beleid ten aanzien van de bezoldiging van leden van het College van Bestuur is in 2009 
vastgelegd. De bruto bezoldiging van de leden van het College van Bestuur is gebaseerd op het 
maximum van de universitaire salarisschaal 18. Daarbovenop wordt een vaste bestuurstoelage 
toegekend van 55 procent. De bezoldiging van de collegeleden volgt dus de ontwikkeling van de cao- 
 

Personele lasten 
   

 2014 2013 
   
Lonen en salarissen 184,4 179,7 
Overige personele lasten 18,7 15,5 
Af: uitkering inzake arbeidsongeschiktheid    -0,5    -0,5   
   
Totaal personele lasten  202,6  194,7 

Uitsplitsing lonen en salarissen en overige personele lasten 
   

 2014 2013 
   
Brutolonen en salarissen 146,7 144,6 
Premie sociale lasten 16,8 14,9 
Pensioenpremies    20,9    20,2   
   
Lonen en salarissen  184,4  179,7 
   
Dotaties personele voorzieningen 0,6 -1,0 
Dotatie voorziening samenwerkingsverbanden 0,5 - 
Personeel niet in loondienst 8,6 8,2 
Overig      9,0      8,3 
   
Overige personele lasten    18,7    15,5 
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lonen voor de universitaire sector. Gezien dit vastliggende bezoldigingsbeleid wordt sinds 2009 geen 
jaarlijks remuneratierapport meer door de Raad van Toezicht opgemaakt.  
Naast de bezoldiging ontvangen de leden van het College van Bestuur overigens een vaste 
(geïndexeerde) onkostenvergoeding. Onkosten die buiten de scope van deze vergoeding vallen worden 
op declaratiebasis vergoed. 
In paragraaf 5.1 van het Bestuursverslag worden de declaraties van de leden van het College van 
Bestuur verantwoord.  
De TU/e conformeert zich aan de Wet normering topinkomens (WNT), waarin de hoogte van de 
bezoldiging, andersoortige beloningen en ontslagvergoedingen is begrensd.  
 
De bezoldiging van de individuele topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen was in 2014 als 
volgt (bedragen in euro): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*
 
E 

 
* Er is geen sprake van overschrijdingen van de norm. 
** Het dienstverband is in 2013 beëindigd. De verantwoorde beloning betreft bovenwettelijke uitkering die in 2014  
    is betaald. 

 
De TU/e is over 2014 8.151 euro verschuldigd inzake de crisisheffing met betrekking tot het College van 
Bestuur. Dit bedrag maakt geen onderdeel uit van bovenstaande opstelling. 

 
  

Bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 
          
Functie Voorzitters 

Clausule 
van 
toepassing 

Naam Ingangsdatum 
dienstverband 

Einddatum 
dienstverband 

Omvang 
dienst-

verband 

Beloning Belastbare 
en vaste en 

variabele 
onkosten 

Voorziening-
en beloning 
betaalbaar  
op termijn 

Uitkeringen 
wegen 

beëindiging 
van het 
dienst-

verband 
          
Voorzitter 
College van 
Bestuur 

N Ir. J.H.J. 
Mengelers 01-03-2014 n.v.t. 1,0 185.434 n.v.t. 32.417 n.v.t.* 

          
Lid College 
van Bestuur 

N Prof.dr.ir. C.J. 
van Duijn 01-09-2000 n.v.t. 1,0 187.567 n.v.t. 31.430 n.v.t.* 

          
Lid College 
van Bestuur 

N Mr. J.P. van 
Ham 01-10-2008 30-09-2016 1,0 186.853 n.v.t. 31.852 n.v.t.* 

          
Voormalig 
voorzitter 
College van 
Bestuur  

 
Dr.ir. A.J.H.M. 
Peels n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 75.563** 

          
Voorzitter 
Raad van 
Toezicht 

J Ir. J.B.P. 
Coopmans 01-09-2012 01-09-2016 n.v.t. 15.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t.* 

          
Lid Raad van 
Toezicht 

N Mr.drs. A.W.H. 
Bertram 01-03-2011 01-03-2015 n.v.t. Ziet af van 

beloning n.v.t. n.v.t. n.v.t.* 

          
Lid Raad van 
Toezicht 

N Prof.dr. W.H. 
Gispen 01-11-2008 01-11-2014 n.v.t. 8.333 n.v.t. n.v.t. n.v.t.* 

          
Lid Raad van 
Toezicht 

N Drs. M.J.C. de 
Jong MBA 01-12-2009 01-12-2017 n.v.t. 10.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t.* 

          
Lid Raad van 
Toezicht 

N Prof.dr. C.N. 
Teulings 01-09-2013 01-09-2017 n.v.t. 10.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t.* 

          
Lid Raad van 
Toezicht 

N Prof.dr.ir. J.T. 
Fokkema 01-11-2014 01-11-2018 n.v.t. 1.667 n.v.t. n.v.t. n.v.t.* 
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9.2.2 Afschrijvingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.3 Huisvestingslasten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2.4  Overige lasten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Afschrijvingen 
   

 2014 2013 
   
Afschrijving gebouwen 17,1 18,9 
Afschrijving apparatuur en inventaris      3,6      3,5     
   
    20,7    22,4 

Huisvestingslasten 
   

 2014 2013 
   
Onderhoud 7,2 8,1 
Energie en water 6,2 6,6 
Huur 3,3 3,1 
Schoonmaakkosten 2,7 2,7 
Heffingen 1,4 1,2 
Verzekeringen 0,5 0,5 
Dotatie voorzieningen samenwerkingsverbanden 0,4 - 
Dotatie voorziening Cyclotron      0,4      0,1     
   
    22,1    22,3 

Overige lasten 
   

 2014 2013 
   
Inventaris, apparatuur en leermiddelen 22,4 22,4 
Grondstoffen 9,5 9,8 
Dotatie overige voorzieningen 0,1 0,7 
Dotatie voorzieningen samenwerkingsverbanden 0,9 - 
Subsidies en bijdragen 6,4 6,2 
Representatie 2,6 2,5 
Reis- en verblijfkosten 7,4 7,7 
Dienstverlening derden 16,4 16,2 
Overige    3,3    3,6     
   
    69,0    69,1 
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9.3 Financiële baten en lasten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4 Aandeel derden in resultaat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het aandeel derden in resultaat bestaat uit een minderheidsaandeel van derden in Hybrid Catalysis BV. 
 

9.5 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 2014 is 1 miljoen euro 
dividend uitgekeerd door de TUE Holding BV aan de TU/e. 
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. 

  

Financiële baten en lasten 
   

 2014 2013 
   
Rentebaten 0,7 1,0 
Rentelasten -4,9 -5,0 
Waardeveranderingen financiële vaste activa      0,3         -     
   
    -3,9    -4,0 

Aandeel derden in resultaat 
   

 2014 2013 
   
Aandeel derden in resultaat      0,0    -0,1     
   
      0,0    -0,1 
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9.6 Honoraria van de accountant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bovenstaande honoraria van KPMG Accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie, 
haar dochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals 
bedoeld in artikel 2:382a BW. 

  

Honoraria van de accountant 
Exclusief BTW 

 KPMG 
Accountants 

N.V. 2014 

Overig KPMG 
netwerk 2014 

Totaal KPMG 
2014 

Totaal KPMG 
2013 

     
Onderzoek van de jaarrekening 0,2 - 0,2 0,2 
Andere controleopdrachten 0,0 - 0,0 0,0 
Andere niet-controlediensten  0,1 - 0,1 0,1 
Fiscale adviezen        -      0,1     0,1     0,0 
     
Totaal     0,3      0,1      0,4      0,3 
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Enkelvoudige balans per 31 december 2014, na resultaatbestemming 
    

 Paragraaf 31-12-2014 31-12-2013 
    
Activa    
Vaste activa    
Materiële vaste activa  271,8 242,8 
Financiële vaste activa 12.1.1    22,3    19,8 
  294,1 262,6 
Vlottende activa    
Voorraden  0,3 0,2 
Vorderingen  37,6 44,3 
Vorderingen op groepsmaatschappijen  1,4 0,7 
Liquide middelen     29,3    58,4 
  68,6 103,6 
    
Totaal    362,7   366,2 
    
Passiva    
Eigen vermogen 12.1.2 131,8 130,2 
    
Voorzieningen  16,8 14,1 
    
Langlopende schulden  94,8 96,2 
    
Kortlopende schulden     
Kortlopende schulden  117,2 124,1 
Kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen       2,1      1,6 
    
Totaal    362,7   366,2 

10 Enkelvoudige balans per 31 december 2014 
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Enkelvoudige staat van baten en lasten  
    

 Begroting 2014 Realisatie 2014 Realisatie 2013 
    
Baten    
Rijksbijdragen 185,8 185,7 190,9 
College- en examengelden 17,7 19,6 17,1 
Werk in opdracht van derden 95,1 91,5 89,6 
Overige baten    15,6    17,0    13,9 
    
Totaal baten  314,2  313,8  311,5 
    
Lasten    
Personele lasten  200,3 200,8 192,3 
Afschrijvingen 19,1 20,1 21,1 
Huisvestingslasten 23,5 22,1 22,4 
Overige lasten    68,7    68,4    68,3 
    
Totaal lasten  311,6  311,4  304,2 
    
Saldo baten en lasten  2,6 2,4 7,3 
    
Financiële baten en lasten     -4,6     -4,5     -4,3 
    
Resultaat deelnemingen      2,0      3,7      2,3 
    
Resultaat      0,0      1,6      5,3 

11 Enkelvoudige staat van baten en lasten 2014 
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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. In vergelijking 
met de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten zijn de cijfers van de TUE Holding BV 
inclusief haar dochterondernemingen en Het Eeuwsel BV, Amandus H. Lundqvist Scholarship Program 
Stichting (ALSP) en TMcc BV op detailniveau geëlimineerd.  
De jaarlijks door de TU/e opgestelde begroting is op enkelvoudige basis. 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 8.8. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling  
De grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gelijk aan die 
voor de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten. Voor de waarderingsgrondslagen wordt 
verwezen naar hoofdstuk 7. 

 

12.1 Toelichting enkelvoudige balans  
 

12.1.1 Financiële vaste activa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De TU/e heeft de volgende kapitaalbelangen:  
 
 

  

Financiële vaste activa  
      

 1-1-2014 Investeringen 
en verstrekte 

leningen 

Desinvesteringen 
en afgeloste 

leningen 
dividend 

Resultaat 
deelnemingen 

31-12-2014 

      
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 18,8 - 1,0 3,7 21,5 
Andere deelnemingen 0,6 - - - 0,6 
Vorderingen op groepsmaatschappijen 0,3 - 0,2 - 0,1 
Overige vorderingen    0,1       -       -       -    0,1 
      
  19,8       -    1,2    3,7  22,3 

Kapitaalbelangen  
        

 Juridische 
vorm 

Statutaire 
zetel 

Activiteit Belang Eigen 
vermogen 

Resultaat Omzet 

        
TUE Holding BV BV Eindhoven Overig 100% 21,0 3,6 17,9 
Het Eeuwsel BV BV Eindhoven Onroerende zaken 100% 0,5 0,1 0,2 
TMcc BV BV Eindhoven Contractonderzoek 100% 0.0 0,0 0,0 
ALSP Stichting Eindhoven Overig n.v.t. 1,8 0,0 1,9 

12 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 
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12.1.2  Eigen vermogen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Enkelvoudig en geconsolideerd eigen vermogen (na resultaatbestemming)  
     

 1-1-2014 Bestemming 
exploitatieresultaat 

Overige 
mutaties 

31-12-2014 

     
Algemene reserve TU/e 110,8 -2,1 1,0 109,7 
Algemene reserve TMcc BV 0,0 0,0 - 0,0 
Algemene reserve Het Eeuwsel BV 0,4 0,1 - 0,5 
Algemene Reserve TUE Holding BV 18,4 3,6 -1,0 21,0 
Philipsfonds      0,6         -        -     0,6 
     
Enkelvoudig eigen vermogen TU/e 130,2 1,6 0,0 131,8 
     
Minderheidsbelang derden 0,2 0,0 - 0,2 
     
Algemene reserve ALSP 1,8 0,0 - 1,8 
     
Geconsolideerd eigen vermogen  132,2      1,6     0,0  133,8 
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12.2 Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en 
lasten 

 

Baten 
Rijksbijdrage 
De gerealiseerde opbrengsten uit de rijksbijdrage zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. In de opbouw 
van de rijksbijdrage zitten echter wel afwijkingen ten opzichte van de begroting. De reguliere bekostiging 
is 1,8 miljoen euro hoger door enerzijds de hogere referentieraming en anderzijds lagere 
prijsbijstellingen dan verwacht. De baten uit het programma Zwaartekracht en de doelsubsidie voor 
startende leraren en professionele leergemeenschappen zorgen tezamen voor een hogere rijksbijdrage 
van 0,5 miljoen euro ten opzichte van de begroting. De tweede tranche van het Sectorplan Techniek is 
in 2014 aangevangen. De realisatie is 2,4 miljoen euro lager dan begroot. Enerzijds doordat de 
definitieve ontvangen bijdrage in 2014 0,9 miljoen euro lager is dan begroot, anderzijds doordat de 
besteding 1,5 miljoen euro achter blijft als gevolg van de vertraging in de opstartfase.  
 
College- en examengelden 
De college- en examengelden zijn 1,9 miljoen euro hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de 
toename van studenten (zowel EER als niet-EER).  
 
Werk in opdracht van derden  
Het werk in opdracht van derden is 3,6 miljoen euro lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door de latere opstart van projecten dan verwacht. Hiermee samenhangend blijft ook de 
bezetting achter op de begroting. 
 
Overige baten 
De overige baten zijn 1,4 miljoen euro hoger dan begroot door hogere opbrengsten bij faculteiten, het 
sportcentrum en uit parkmanagement. 

 

Lasten 
Personele lasten 
De realisatie van de totale som aan personele lasten ligt nagenoeg in lijn met de begroting. Binnen deze 
post zijn wel afwijkingen ten opzichte van de begroting zichtbaar. Er was een groei in medewerkers 
aantallen begroot naar 2.924 gem. fte, hiervan is een groei naar 2.803 gem. fte (2013: 2.746 gem. fte) 
gerealiseerd. Dit leidt ertoe dat de salarislasten 3,4 miljoen euro lager zijn dan begroot. Daar tegenover 
staat een verhoogde van de inhuur van personeel voor 3,1 miljoen euro.  

Als gevolg van een geplande reorganisatie en het beëindigen van de NMR activiteiten is 0,9 miljoen 
euro ten laste van de personeelskosten gekomen voor het vormen van voorzieningen. Dit was niet 
begroot. 

 
Afschrijvingen 
De afschrijvingen zijn 1,0 miljoen euro hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de 
inhaalafschrijving op apparatuur en inventaris als gevolg van de verhoging van de activeringsgrens naar 
25.000 euro.  
 
Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zijn 1,4 miljoen euro lager dan begroot. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de 
vertraging in de uitvoering van het Campus 2020 plan fase 3, de renovatie van het hoofdgebouw. 
Anderzijds zijn er minder uitgaven gedaan voor onderhoud.  
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Overige lasten 
De overige lasten bestaan uit de kosten voor aanschaf apparatuur, materialen en diversen.  
In 2014 is voor 0,8 miljoen euro meer apparatuur aangeschaft. De inkoop van grondstoffen is gedaald 
met 0,5 miljoen euro, dit hangt samen met de lagere opbrengsten uit werk in opdracht van derden.  
Onder de post diversen was begroot om 7,1 miljoen euro te besteden voor stimuleringen van specifieke 
projecten, hiervan is 6,0 miljoen euro in 2014 besteed (onder andere onderbesteding Sectorplan 
Techniek).  

 

Financiële baten en lasten 
 

Resultaat deelnemingen 
Het resultaat deelnemingen is met 3,7 miljoen euro, 1,7 miljoen hoger dan begroot.  
 
Rentebaten en rentelasten 
De rentebaten en rentelasten laten slechts een geringe afwijking ten opzichte van de begroting zien. 
 

12.3 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de consolidatie is tevens onderstaande stichting opgenomen waarin de TU/e beslissende zeggenschap 
heeft. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deelnemingen  
        

 Juridische 
vorm 

Statutaire 
zetel 

Activiteit Belang Eigen 
vermogen 

Resultaat Omzet 

        
Het Eeuwsel BV BV Eindhoven 3. Onroerende zaken 100% 0,5 0,1 0,2 
TUE Holding BV BV Eindhoven 4. Overig 100% 21,0 3,6 17,9 
TMcc BV BV Eindhoven 2. Contractonderzoek 100% 0.0 0,0 0,0 

Overige groepsmaatschappijen 
        

 Juridische 
vorm 

Statutaire 
zetel 

Activiteit Belang Eigen 
vermogen 

Resultaat Omzet 

        
ALSP Stichting Eindhoven 4. Overig n.v.t. 1,8 0,0 1,9 
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In de TUE Holding BV zijn geconsolideerd onderstaande besloten vennootschappen opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Deelnemingen  
      

 Juridische vorm Statutaire zetel Activiteit Belang 
     
TU/e Innovation Lab BV BV Eindhoven 4. Overig 100% 
Euflex 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% 
Hybrid Catalysis BV BV Eindhoven 4. Overig 50% 
Maxxun BV BV Eindhoven 4. Overig 100% 
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Groepsmaatschappijen 
   
Naam Doelstelling Samenstelling bestuur en directie 
   
Het Eeuwsel BV Het ontwikkelen en exploiteren van onroerend goed. De directie bestaat uit één directeur 
TUE Holding BV 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 

TMcc BV Het exploiteren van kennis, faciliteren van 
kennisoverdracht, ondersteunen van onderzoek en 
onderwijs en leveren van bijdragen aan Faculteit 
‘Industrial Engineering & Innovation Sciences’. 

De directie bestaat uit één directeur 
 

Amandus H. Lundqvist Scholarship 
Program Stichting (ALSP) 

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 Lab BV Het bevorderen en exploiteren van kennisvalorisatie 
(innovatiestimulering, startersbegeleiding en business 
development) binnen de TU/e. 

De directie bestaat uit één directeur 
 

Euflex BV 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 
 

AccTec BV 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 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 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 
 

Hybrid Catalysis BV 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 

Maxxun BV De ontwikkeling, productie en verkoop van 
zonnecollectoren en -panelen alsmede het uitvoeren 
van wetenschappelijk onderzoek en/of 
productieontwikkeling voor derden op het gebied van 
zonnecollectoren en -panelen.  

TUE Holding BV is statutair directeur 
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Daarnaast is er een minderheidsdeelneming in de onderstaande vennootschappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Deze zijn opgenomen onder de financiële vaste activa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omdat deze BV’s binnen afzienbare tijd zullen worden omgezet in een minderheidsdeelneming zijn deze 
opgenomen onder de financiële vaste activa.  

 Minderheidsdeelnemingen  
      

 Juridische vorm Statutaire 
zetel 

Activiteit Deelneming 

     
Minderheidsdeelnemingen waarin voor 20% of meer wordt deelgenomen: 
Tenhage BV BV Eindhoven 3. Onroerende zaken 45% 
Smart Photonics BV BV Eindhoven 4. Overig 40% 
Bright Move BV BV Eindhoven 4. Overig 33,3% 
StudiJob Uitzendbureau BV BV Amsterdam 4. Overig 26% 
Flowid BV BV Eindhoven 4. Overig 30% 
Suprapolix BV  BV Eindhoven 4. Overig 26,1% 
Tias Nimbas Business School BV BV Tilburg 4. Overig 20% 
Magna-View BV BV Eindhoven 4. Overig 32,3% 
Level Acoustics BV BV Eindhoven 4. Overig 30% 
Progression Industry BV BV Eindhoven 4. Overig 20% 
Twice Eindhoven BV BV Eindhoven 4. Overig 20% 
Effect Photonics BV BV Eindhoven 4. Overig 22,9% 
Rose BV BV Eindhoven 4. Overig 25% 
PhotonX Networks BV BV Eindhoven 4. Overig 50% 
Symbio Therapy BV BV Eindhoven 4. Overig 23,7% 
     
Minderheidsdeelnemingen waarin voor minder dan 20% wordt deelgenomen: 
Technostartersfonds Zuid Nederland BV BV Eindhoven 4. Overig 3,6% 
Fistuca BV BV Eindhoven 4. Overig 9,5% 
Howtech BV BV Veldhoven 4. Overig 0,4% 
Insolutions BV BV Veldhoven 4. Overig 13% 
B-Invented BV BV Eindhoven 4. Overig 13,5% 
Emultech BV BV Eindhoven 4. Overig 8,9% 
Vabrema BV BV Eindhoven 4. Overig 7,5% 
Optimal Forming Solutions BV BV Eindhoven 4. Overig 10% 
Avantium BV BV Amsterdam 4. Overig < 1% 
Xpress Holding BV BV Eindhoven 4. Overig 8% 
Sorama BV BV Eindhoven 4. Overig 9,6% 
Sowiso BV BV Eindhoven 4. Overig 4,5% 
Nemo Healthcare BV BV Veghel 4. Overig 6,3% 
Xeltis BV BV Eindhoven 4. Overig 1,3% 
Snocom BV BV Eindhoven 4. Overig 7% 

 BV’s opgenomen onder financiële vaste activa 
      

 Juridische vorm Statutaire zetel Activiteit Deelneming 
     
Tijdelijke deelnemingen 
Medical Robotics BV (tijdelijk) BV Eindhoven 4. Overig 100% 
Technology Science and Innovation BV (tijdelijk) BV Eindhoven 4. Overig 100% 
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12.4 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 
Embedded Systems Institute Stichting Eindhoven 2. Onderzoek 

EURANDOM Stichting Eindhoven 2. Onderzoek 

United Brains Stichting Eindhoven 4. Overig 

VVE Kennispoort Vereniging Eindhoven 3. Onroerende zaken 

Stichting Financieel Beheer 
Federatie 3 Technische Universiteiten 

Stichting Delft 2. Onderzoek / 1. Onderwijs 
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13.1 Bestemming resultaat 
 

Ingevolge de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt het resultaat van het 
verslagjaar verrekend met de reserve van de instelling. 
Het positieve geconsolideerde resultaat van het verslagjaar ad. 1,6 miljoen euro wordt toegevoegd aan 
het eigen vermogen.  

 

13.2 Gebeurtenissen na balansdatum 
 

Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum. 
 

13.3  Verklaring College van Bestuur 
 

Het College van Bestuur van de TU/e verklaart (conform artikel 31 lid 1a van de Richtlijn 
jaarverslaggeving hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) dat alle bij het College van 
Bestuur bekende informatie, die van belang is voor de in hoofdstuk 14 opgenomen 
controleverklaring, is verstrekt aan de instellingsaccountant. Voorts verklaart het College van 
Bestuur niet betrokken te zijn geweest bij onregelmatigheden in de bedrijfsvoering van de 
universiteit. 

  

13 Overige gegevens 
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Aan: de Raad van Toezicht van Technische Universiteit Eindhoven  
 

Verklaring over de jaarrekening 2014  
Ons oordeel  
Wij hebben de jaarrekening 2014 van Technische Universiteit Eindhoven  te Eindhoven 
gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel:  
• geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen 

van Technische Universiteit Eindhoven op 31 december 2014 en van het resultaat en de 
kasstromen over 2014 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs;  

• voldoen de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2014 in alle 
van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in 
dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het 
onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014.  

 
De jaarrekening bestaat uit:  
1) de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2014;  
2) de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2014; 
3) het geconsolideerde kasstroomoverzicht; en  
4) de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en overige toelichtingen. 
 

De basis voor ons oordeel  
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden en het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014 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 onafhankelijksregels 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.  
 
Materialiteit  
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.  
• Bij de bepaling van de materialiteit voor de getrouwheid van de jaarrekening is als benchmark 

de totale begrote baten (2%) gehanteerd zoals voorgeschreven in paragraaf 2.1.3. van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014. De daaruit volgende materialiteit is naar 
beneden bijgesteld naar de lagere vastgestelde materialiteit voor financiële rechtmatigheid.  
Op basis hiervan hebben wij de materialiteit voor de getrouwheid van de jaarrekening als 
geheel bepaald op EUR 5,4 miljoen. 
 
 
 
 

14 Controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant 
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• De materialiteit voor de financiële rechtmatigheid is bepaald op EUR 5,4 miljoen, deze 
materialiteit is gebaseerd op 3% van de totale publieke middelen (zijnde rijksbijdragen en  
overige bijdragen OCW) zoals voorgeschreven in paragraaf 2.1.3. van het 
Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014. 

 
In paragraaf 2.1.3 van het accountantsprotocol zijn tevens een aantal specifieke controle- en 
rapportagetoleranties opgenomen, die wij hebben toegepast. 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 
EUR 270 duizend rapporteren alsmede kleinere afwijkingen, die naar onze mening om 
kwalitatieve redenen relevant zijn.  
 

Reikwijdte van de groepscontrole 
Technische Universiteit Eindhoven staat aan het hoofd van een groep van entiteiten 
(groepsonderdelen). De financiële informatie van de onderliggende entiteiten is opgenomen in de 
geconsolideerde jaarrekening van Technische Universiteit Eindhoven.  
 
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de groepscontrole. De groep bestaat uit Technische Universiteit Holding B.V., Het 
Eeuwsel B.V., TMcc B.V. en ALSP. Bij Technische Universiteit Holding B.V hebben wij zelf 
controlewerkzaamheden uitgevoerd. Gegeven de omvang en/of het risicoprofiel van de andere 
groepsonderdelen of hun activiteiten hebben wij hierop cijferanalyses uitgevoerd om onze 
inschatting te toetsen dat er geen risico van een materiele fout is bij deze groepsonderdelen.  
 
Door bovengenoemde werkzaamheden bij Technische Universiteit Holding B.V. en 
groepsonderdelen 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 van onze 
controle hebben wij met het College van Bestuur en 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.  
 
De aanbestedingswet- en regelgeving en de naleving daarvan is complex 
De aanbestedingswet- en regelgeving is uitgebreid en complex. In het kader van onze controle 
op de financiële rechtmatigheid hebben wij derhalve bijzondere aandacht gegeven aan het 
vaststellen van de naleving van in het kader van de financiële rechtmatigheid relevante 
bepalingen van deze wet- en regelgeving.  
 
De Technische Universiteit Eindhoven heeft na afloop van het boekjaar 2014 alle bestedingen 
over 2014 geanalyseerd op een juiste marktbenadering overeenkomstig de aanbestedingswet- 
en regelgeving. Wij hebben deze aanpak geëvalueerd en vervolgens de interne analyse nader 
geanalyseerd. Hierbij is geconstateerd dat niet in alle gevallen de aanbestedingswet- en 
regelgeving is nageleefd.  
 
Wij hebben door middel van gevoerde gesprekken met de afdeling Inkoop, de leiding van de 
Technische Universiteit Eindhoven en inspectie van relevante documentatie, zoals de 
aanbestedingskalender, inkoopcontracten, nagegaan of de aard en omvang van de intern 
geconstateerde afwijkingen juist en volledig zijn. 
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Op basis van deze werkzaamheden zijn geen aanvullende afwijkingen geconstateerd. 
Technische Universiteit Eindhoven heeft maatregelen ter voorkoming van dergelijke afwijkingen 
in de toekomst getroffen. 
 
Werk in opdracht van derden (projecten) 
De Technische Universiteit Eindhoven heeft over 2014 EUR 96,3 miljoen aan baten gerealiseerd 
in opdracht van derden. Daarbij is ultimo 2014 sprake van een creditpositie onderhanden 
projecten van EUR 31,2 miljoen (EUR 216,2 miljoen nog te factureren en EUR 247,4 miljoen 
vooruitontvangen termijnen). Baten uit werk in opdracht van derden en de bijbehorende 
balanspositie voor onderhanden projecten maken hiermee een significant onderdeel uit van de 
staat van baten en lasten respectievelijk de balans van de Technische Universiteit Eindhoven. 
Dientengevolge hebben wij de volledigheid en juistheid (subsidiabiliteit van de projectuitgaven) 
van de baten uit werk in opdracht van derden en de waardering van de onderhanden projecten 
als een kernpunt in onze controle aangemerkt.  
 
Wij hebben door middel van gevoerde gesprekken en inspectie van relevante documentatie de 
opzet en het bestaan van interne beheersingsmaatregelen die de volledigheid en juistheid van de 
verantwoorde baten uit werk in opdracht van derden dienen te waarborgen geëvalueerd en de 
effectiviteit daarvan getoetst door middel van deelwaarnemingen. Daarbij zijn we onder meer 
nagegaan dat sprake is van ondertekende projectovereenkomsten, de inhoudelijke en financiële 
voortgang van het project tussentijds wordt geanalyseerd alsmede dat voor- en nacalculaties 
worden uitgevoerd. De afdeling Operational Audit (‘afdeling OA’) van de Technische Universiteit 
Eindhoven heeft ultimo 2014 alle onderhanden projecten geanalyseerd op een juiste waardering 
van deze projecten. Daarbij hebben zij door middel van gevoerde gesprekken met 
projectcontrollers en inspectie van relevante documentatie getoetst dat gerealiseerde kosten 
subsidiabel zijn (in overeenstemming met projectovereenkomst), dat de nog te realiseren kosten 
passen binnen de overeengekomen projectbegroting en voorzover dit niet het geval is 
(projectverlies) een voorziening onderhanden projecten is gevormd. Voorts heeft de afdeling OA 
voor onderhanden projecten een cijferanalyse uitgevoerd, getoetst of afgesloten projecten tijdig 
zijn afgesloten en of onderhanden projecten juist worden gepresenteerd onder nog te factureren 
dan wel vooruitontvangen termijnen. Wij hebben door middel van het evalueren van de interne 
rapportage van de afdeling OA en het herhalen van de door de afdeling OA uitgevoerde 
werkzaamheden vastgesteld dat de werkzaamheden en interne vastleggingen door de afdeling 
OA toereikend zijn voor de doeleinden van onze controle zijnde het vaststellen van de 
volledigheid en juistheid (subsidiabiliteit van de projectuitgaven) van de baten uit werk in opdracht 
van derden en de juiste waardering en toelichting van de onderhanden projecten.  
 
Op basis van onze werkzaamheden hebben wij vastgesteld dat werk in opdrachten van derden 
conform de daarvoor geldende verslaggevingsregels zijn verwerkt en adequaat zijn toegelicht. 
 
Toepassing rentederivaten door Technische Universiteit Eindhoven 
Zoals vermeld op pagina 125 van de jaarrekening maakt de Technische Universiteit Eindhoven 
gebruik van renteswaps met als doelstelling om het variabele renterisico af te dekken die 
voortvloeit uit  afgesloten leningen voor financiering van het vastgoed. In dat kader past de 
Technische Universiteit Eindhoven overeenkomstig haar doelstellingen zoals vastgelegd in haar 
treasurystatuut, kostprijs hedge-accounting toe waardoor de resultaten uit waardeveranderingen 
van de renteswaps en de afgedekte schuld gelijktijdig in de exploitatierekening verwerkt worden. 
Het gebruik van derivaten bij (semi-) publieke instellingen heeft de afgelopen jaren veel aandacht 
gekregen en wordt in het algemeen als complex ervaren.  
 
Wij maken gebruik van experts in onze controleteam om aan de hand van de onderliggende 
contracten vast te stellen dat de renteswaps uitsluitend worden toegepast voor het afdekken van 
het variabele renterisico.  Daarnaast stellen we vast dat de renteswaps dezelfde looptijd en 
dezelfde inlegwaarde kennen als de gerelateerde leningen (effectieve hedge relatie).  
 
Verder omvat onze controlewerkzaamheden, onder andere, het verifiëren van de waarde van de 
reële waarde van de renteswaps, met behulp van interne waarderingsexperts aan de hand van  
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de onderliggende contracten en marktnoteringen (Bloomberg). Deze waarde wordt toegelicht in 
de jaarrekening, zie hoofdstuk 8.5.  
Op basis van deze werkzaamheden hebben we vastgesteld dat voldaan is aan de voorwaarden 
voor het toepassen van kostprijs hedge accounting in de jaarrekening en dat deze zijn 
aangegaan voor de doelstelling zoals beschreven in hoofdstuk 8.5 in de jaarrekening en dat de 
toelichting adequaat is. 
 

Verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en de Raad van 
Toezicht voor de jaarrekening  
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de 
jaarrekening alsmede het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de 
Regeling jaarverslaggeving onderwijs.  
 
Het College van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in 
de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in 
overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 
bepalingen.  
 
In dit kader is het College van Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die 
het College van 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 fraude of fouten.  
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het College van Bestuur afwegen of de 
onderwijsinstelling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van de 
regeling jaarverslaggeving onderwijs moet het College van Bestuur de jaarrekening opmaken op 
basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het College van Bestuur het voornemen heeft 
om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. Het College van 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 Technische Universiteit Eindhoven. 
 

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, als bedoeld in artikel 2.9, lid 3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek.  
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 fouten en fraude ontdekken. 
Voor een nadere beschrijving van onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de controle van de 
jaarrekening verwijzen wij naar pagina 151.  
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Verklaring betreffende overige door wet- of regelgeving gestelde 
vereisten  
Verklaring betreffende het jaarverslag en de overige gegevens  
Wij vermelden op basis van de wettelijke verplichtingen onder de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs (betreffende onze verantwoordelijkheid om te rapporteren over het jaarverslag en de 
overige gegevens):  
• dat wij geen tekortkomingen hebben geconstateerd naar aanleiding van het onderzoek of het 

jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3. Jaarverslag van het 
onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014 is opgesteld en of de door de Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs vereiste overige gegevens zijn toegevoegd.  

• dat het jaarverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.  
 

Benoeming  
Onze eerste benoeming als extern accountant van de Technische Universiteit Eindhoven lag 
voor het boekjaar 2008. We zijn herbenoemd door de Raad van Toezicht op 23 februari 2012 
vanaf boekjaar 2012. 
 
 
Eindhoven, 16 april 2015  
 
KPMG Accountants N.V. 
L.J.J.M. Vale RA 
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Bijlage bij de controleverklaring 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014, 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 fraude of fouten, 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 van de 
jaarrekening en de financiële rechtmatigheid 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;.  

• 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 College van Bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;  

• het vaststellen dat de door het College van 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, en  

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties 
voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid.  

 
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 bevestigen aan de Raad van Toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over 
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad over alle relaties en andere 
zaken die redelijkerwijs onze afhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband 
houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.  
 
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.  
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Bijlagen 
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Raad van Toezicht 
Dhr. ir. J.B.P. Coopmans, voorzitter 
Mw. r.drs. A.W.H. Bertram, lid 
Dhr. prof.dr.ir. J.T. Fokkema, lid 
Dhr. drs. M.J.C. de Jong MBA, lid 
Dhr. prof.dr. C.N. Teulings, lid 
 

 

College van Bestuur 
Dhr. ir. J.H.J. Mengelers, voorzitter 
Dhr. prof.dr.ir. C.J. van Duijn, rector magnificus 
Dhr. mr. J.P. van Ham, vicevoorzitter 
 
Secretaris van de Universiteit 
Mw. dr. M.M.N. Ummelen 
 

 

Faculteitsbesturen 
Biomedische Technologie (BMT) 
Dhr. prof.dr. P.A.J. Hilbers, decaan 
Dhr. prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens, vice-decaan 
Dhr. mr. J.M.R. Debey, directeur bedrijfsvoering 
Dhr. dr.ir. M.H.P. van Genderen, opleidingsdirecteur bacheloropleiding BMT (adviseur) 
Mw. dr. D.W.J. van der Schaft, director of graduate program Life Sciences and Engineering (adviseur) 
Mw. R.J.P.M. de Visser, student (adviseur) 
 

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 Bouwkunde (adviseur) 
Dhr. prof.dr. H.J.P. Timmermans, director of graduate program Architecture, Building and Planning 
(adviseur) 
Mw. F.M.I. Piron, student (adviseur) 
 

Electrical Engineering (EE) 
Dhr. prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx, decaan 
Dhr. prof.ir. A.M.J. Koonen, vice-decaan 
Dhr. ir. A.W.J. Bruekers, directeur bedrijfsvoering 
Dhr. prof.dr.ir. A.B. Smolders, opleidingsdirecteur bacheloropleiding Electrical Engineering / director of 
graduate program Electrical Engineering (adviseur) 
Dhr. P. van den Boom, student (adviseur) 
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Industrial Design (ID) 
Dhr. prof.dr.ir. A.C. Brombacher, decaan 
Dhr. prof.dr.ir. J.H. Eggen, vice-decaan 
Dhr. drs.ing. J. Hermus, directeur bedrijfsvoering 
Dhr. dr.ir. M. Bruns, opleidingsdirecteur bacheloropleiding Industrial Design (adviseur) 
Mw. prof.dr. L.L. Chen, director of graduate program Industrial Design (adviseur) 
Dhr. P. Verburg, student (adviseur) 
 

Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS) 
Dhr. prof.dr. J. de Jonge, decaan a.i. 
Dhr. prof.dr.ir. A.W.M. Meijers, decaan a.i. 
Dhr. drs.ing. J. Hermus, directeur bedrijfsvoering 
Mw. dr. E.M. Halsema, opleidingsdirecteur bacheloropleidingen IE&IS (adviseur) 
Dhr. prof.dr.ir. G.J.J.A.N. van Houtum, director of graduate program Industrial Engineering (adviseur) 
Dhr. prof.dr. C.C.P. Snijders, director of graduate program Innovation Sciences (adviseur) 
Dhr. A.E.J.J. van Heel, student (adviseur) 
Mw. A. Berghuizen, student (adviseur) 
 

Scheikundige Technologie (ST) 
Dhr. prof.dr.ir. J.C. Schouten, decaan 
Dhr. prof.dr.ir. R.A.J. Janssen, vice-decaan 
Dhr. dr. L.N.I.H. Nelissen, directeur bedrijfsvoering 
Dhr. ir. P.F.A.M. Janssens, opleidingsdirecteur bacheloropleiding Scheikundige Technologie / director of 
graduate program Chemical Engineering and Chemistry (adviseur) 
Dhr. T.C.E. Janssen, student (adviseur) 
 

Technische Natuurkunde (TN) 
Dhr. prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen, decaan 
Dhr. prof.dr. H.J.H. Clercx, vice-decaan 
Dhr. ir. A.W.J. Bruekers, directeur bedrijfsvoering 
Dhr. prof.dr. K.A.H. van Leeuwen, opleidingsdirecteur bacheloropleiding Technische Natuurkunde / 
director of graduate program Applied Physics (adviseur) 
Dhr. M. van Drunen, student (adviseur) 
 

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 
Mw. ir. C.J.M. Jongeneelen MBA, opleidingsdirecteur bacheloropleiding Werktuigbouwkunde (adviseur) 
Dhr. dr.ir. H.C. de Lange, director of graduate programs Mechanical Engineering and Sustainable 
Energy Technology (adviseur) 
Dhr. prof.dr.ir. M. Steinbuch, director of graduate program Automotive Technology (adviseur) 
Dhr. J.T. Lammers, student (adviseur) 
 

Wiskunde en Informatica (W&I) 
Dhr. prof.dr. E.H.L. Aarts, decaan 
Dhr. prof.dr. M.G.J. van den Brand, vice-decaan onderwijs 
Dhr. prof.dr.ir. B. Koren, vice-decaan onderzoek 
Dhr. drs. P.D.M. Groothuis, directeur bedrijfsvoering 
Mw. dr.ir. M.L.P. van Lierop, opleidingsdirecteur bacheloropleiding Technische Informatica (adviseur) 
Dhr. dr.ir. E.E.M. van Berkum, opleidingsdirecteur bacheloropleiding Technische Wiskunde (adviseur) 
Dhr. prof. dr. P.M.E De Bra, director of graduate program Computer Science (adviseur) 
Dhr. prof. dr. J.S.H. van Leeuwaarden, director of graduate program Industrial and Applied Mathematics 
(adviseur) 
Dhr. E.G.W. Hermkens BSc, student (adviseur)  
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Raad van Advies Biomedische Technologie 
Dhr. dr. H. van Houten   Philips Research Eindhoven 
Dhr. dr. W.N.G.M. de Laat  Organon 
Dhr. prof.dr. H.M. Pinedo MD  VUmc Cancer Center Amsterdam 
Dhr. F. Schuling PhD   Philips Medical Systems 
Dhr. prof.dr.ir. P. Suetens  Medical Image Computing, KU Leuven 

 

Raad van Advies Bouwkunde 
Dhr. ir. F.J. Wiedenhoff  ABT 
Dhr. ir. L.J.T. van der Els  Heijmans NV 
Dhr. ir. L. van der Kemp  Van der Kemp Management & Consultancy 
Dhr. ir. C.J.L. van Driel  Philips Group Innovation, Research 
Dhr. H.W.J. Ovink  Ministry of Infrastructure and the Environment / US Dept. of Housing 

and Urban Development 
Mw. drs. E.M. Klein Schiphorst Rijksvastgoedbedrijf (Central Government Real Estate Agency) 
Dhr. ir. B. Dirrix    Diederendirrix Architectenbureau 
Dhr. prof.dr. G. Schmitt   ETH Zürich 
 

Raad van Advies Electrical Engineering 
Dhr. prof.dr.ir. J.T.M. De Boeck  Holst Centre / IMEC Nederland 
Dhr. dr.ir. H. Borggreve   ASML 
Dhr. prof.dr.ir. P.R. Groeneveld  Magma Design Automation Inc, San Jose 
Dhr. ir. R. Maathuis  Liander 
Dhr. dr.ir. H. Rijns   NXP 
Dhr. prof.dr.ir. J. Vandewalle  Katholieke Universiteit Leuven 
Dhr. prof.dr.ir. E.J. Sol   TNO Industrie en Techniek 

 

Raad van Advies Industrial Design 
Dhr. prof. S.H.M. Kyffin  Northumbria University, Newcastle, UK 
Dhr. prof.dr. W.A.S. Buxton Microsoft Research, Washington, USA 
Mw. dr. Yong Qin Zeng  Philips Research Asia, Shanghai, China 
 

Raad van Advies Industrial Engineering & Innovation Sciences 
Dhr. ir. H.J.M.B. Abeln   Twynstra Gudde 
Dhr. ir. L.J.M. Kenter   Stichting Zuidwester 
Mw. ir. B. de Wit   BdWt 
Dhr. ir. C. van Driel   VP & Division Head Information & Cognition Philips Research 
Dhr. ir. B. Garlich   CEO GPXS Services 
Mw. drs. A.P.C.A. O’Connor  Rector Zwijsen College Veghel 
Dhr. ir. E. van Schagen   CEO Simac Techniek N.V. 

 

Raad van Advies Scheikundige Technologie 
Dhr. dr. 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 Catalysts Company BV Amersfoort 
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Raad van Advies Technische Natuurkunde 
Dhr. dr. V.E. Banine   ASML 
Dhr. prof.dr.ir. J.T.M. De Boeck  Holst Centre / IMEC Nederland 
Dhr. dr. M. Buijs    Nucletron BV 
Dhr. dr.ir. G.M. Janssen  Philips Group Innovation, Philips Research 
Dhr. prof.dr.ir. J.J.W. Lagendijk  UMC Utrecht 
Dhr. dr. I.J.M.M. Raaijmakers ASM International NV 
Dhr. prof.dr.ir. E.J. Sol   TNO Industrie en Techniek 
Dhr. dr. W.H.H.M. Walk   Shell Global Solutions International BV 

 

Raad van Advies Werktuigbouwkunde 
Dhr. dr. E.E.W. Bruins   STW 
Dhr. ir. M.J.H. Bulters   DSM 
Dhr. dr.ir. J. Franse   ASML 
Dhr. dr. T.J.H. Smit   Shell 
 

Raad van Advies Wiskunde en Informatica 
Dhr. ir. T. van den Berg   ASML 
Dhr. ir. A.J.W.M. ten Berg  ARTEMIS Industry Association 
Dhr. ir. C.J. van Driel  Philips Research 
Dhr. dr.ir. G.J. van Dijk  Texcel 
Mw. ir. A. Engel    Medusa  
Dhr. dr. ir. R. Hartman  Technology Strategy ASML 
Dhr. ir. P.C. ‘t Hoen  Independent Consultant 
Dhr. ir. R. Honig   Shell 
Dhr. prof.dr. M.R.H. Mandjes  University of Amsterdam 
Dhr. B. Nieme    Adversitement 
Dhr. R. Notermans   Océ Technologies BV 
Dhr. prof.dr. A. Reusken   RWTH Aachen University 
Dhr. prof. dr. F. W. Vaandrager  Radboud University 
Dhr. A.P. W. Vissers   ICT Fontys 
Dhr. Ir. S. de Vries MTD   Dow Benelux BV 
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 31 december 2014) 

Voorzitter 
Mw. ir. T. Klaver 
 

Personeel 
Mw. dr. A.R.T. van Eerd 
Mw. D. Heijnerman-Douma 
Dhr. dr. A. Kastelein 
Dhr. ir. S.P. Korzilius 
Dhr. W.T.A. Linders 
Mw. M.A. Riemersma BSc 
Mw. J.E. Smit BTr 
Mw. H.W.C. Vonken-Derks 
Dhr. ir. H.T.G. Weffers PDEng 
 

Studenten 
Dhr. R. de Böck BSc 
Mw. J.H.E. van Eeden BSc 
Dhr. M.J. Fronen BSc 
Dhr. B.B. de Kock 
Mw. J. van der Lugt 
Mw. S.M.M. Schouten BSc 
Dhr. J.S.M. Stolk 
Mw. M. Valk BSc 
Mw. R. van der Ven 
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Hoogleraren begindatum vakgebied 
   
Dhr. Prof.dr. H.P.J. Bruyninckx 01-02-2014 Cognitive Robotics 
Dhr. Prof.dr.ir. H.J. Visser  01-02-2014 Wireless Data and Power Transfer for 

Miniature and Environment-Independent 
Electronics 

Dhr. Prof.dr. D. Lenstra  01-03-2014 Laser Dynamics 
Dhr. Prof.dr.ir. J. Maljaars 01-04-2014 Aluminium Structures 
Dhr. Prof.dr.-Ing. A.L.P. Rosemann 01-04-2014 Building Lighting  
Dhr. Prof.ir. S.N.M. Wijte 01-04-2014 Sustainment of Concrete Structures 
Dhr. Prof.dr.ir. G. Dolmans  01-05-2014 Person-Centric Microelectronic Sensor 

Systems 
Dhr. Prof.dr. J.G.M. Kuerten 01-06-2014 Computational Multiphase Flow 
Dhr. Prof.dr.ir. I.J.B.F. Adan  01-07-2014 Stochastic Operations Research 
Dhr. Prof.dr. N.A.J.M. Sommerdijk 01-07-2014 Bio-inspired and Multiscale Materials 
Mw. Prof.dr. J.P.W. Pluim 01-08-2014 Biomedical Image Analyses 
Dhr. Prof.dr.ir. M.W.J. Prins  01-08-2014 Molecular Ciosensing for Medical Diagnostics 
Dhr. Prof.Dipl.-Ing. C. Rapp 01-08-2014 Rational Architecture 
Dhr. Prof. R.L. Wakkary   15-08-2014 The Impact of Design on Everyday Life 
Dhr. Prof.dr. G. Gelinck   01-09-2014 Large Area Flexible Electronics 
Dhr. Prof.dr. V. Scharnhorst  01-09-2014 Klinische Chemie 
Dhr. Prof.dr. J.J. Vinju   01-09-2014 Automated Software Analysis 
Dhr. Prof.dr. E.R. van den Heuvel  01-10-2014 Statistics 
Dhr. Prof.dr. H.L. Bodlaender  01-11-2014 Network Algorithms 
Dhr. Prof.dr.ir. G.T.A. Huijsmans  01-12-2014 Modelling of Fusion Plasmas ITER-chair 
Dhr. Prof.dr. J.F. Jeekel   01-01-2015 Social Aspects of Smart Mobility 
Mw. Prof.dr.ir. Y.A.W. de Kort 
  

01-01-2015 The Contextual Perspective in Human 
Technology 

Mw. Prof.dr. B.E.U. Pepin 01-01-2015 STEM Education 
Dhr. Prof.dr. A.P. Zwart   01-02-2015 Stochastic Operations Research  
Dhr. Prof.dr.ir. R. Tuinier  01-03-2015 Physical Chemistry 
Dhr. Prof.dr. M.E.J. Karttunen  01-05-2015 Mathematics of Complex Systems 

Universitair hoofddocenten begindatum vakgebied 
   
Dhr. Dr.ir. R.N.A. Bekkers 01-02-2014 Innovation and Intellectual Property Rights 
Dhr. Dr.ir. A.T. Poortinga 01-02-2014 Applied Soft Matter 
Dhr. Dr.ir. J.T. Padding 01-04-2014 Stochastic and Particle-based Modeling of 

Multiphase Flows 
Dhr. Dr.ir. R.M. Dijkman 01-05-2014 Business Process Engineering 
Dhr. Dr.ir. E.B.A. van der Vleuten 01-05-2014 History of Infrastructure and Societal 

Transitions 
Dhr. Dr.ir. R.H. Cuijpers 01-06-2014 Cognitive Robotics and Human-Robot 

Interaction 
Mw. Dr.ir. A.D.A.M. Kemperman 01-06-2014 Urban Planning and Quality of Life 
Dhr. Dr.ir. N.A.W. van Riel 01-08-2014 Systems Biology and Metabolic Diseases 
Mw. Dr. M. Vlasiou 01-08-2014 Stochastic Resource Sharing Networks 
Dhr. Dr.ir. J. van der Schaaf 01-09-2014 Procesintensificatie voor Meerfasensystemen 
Mw. Dr. P.Y.W. Dankers 01-12-2014 Supramolecular Biomaterials for Translational 

Biomedical Science 
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