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In dit jaarverslag legt de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) publiekelijk verantwoording af over 
het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de gerealiseerde financiële resultaten in het jaar 2016. 
Het verslag is onderdeel van de besturingscyclus van de universiteit. 
 
Het Strategisch plan TU/e 2020, het Instellingsplan 2013-2016, de Bestuurlijke Agenda 2016 en de 
Begroting 2016 vormden de leidraad voor het beleid in 2016. In dit jaarverslag 2016 wordt over de 
bereikte resultaten van de TU/e in enig detail gerapporteerd. 
 
Het Jaarverslag bestaat uit een Bestuursverslag en een Jaarrekening. Deze zijn in overeenstemming 
met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) opgesteld.  
 
Een woord van dank aan allen die hebben bijgedragen aan de resultaten van de TU/e is hier op zijn 
plaats. 
 
Het College van Bestuur, 
Ir. J.H.J. Mengelers, voorzitter 
Prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens, rector magnificus 
Mr. J.P. van Ham, vicevoorzitter 
 
Eindhoven, april 2017 
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1.1 Managementsamenvatting 
 
Missie en profiel 
De TU/e is een onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering science & technology. Met haar 
excellent onderwijs, hoogwaardig onderzoek en de (inter)nationale impact draagt de TU/e bij aan 
science for society, science for industry en science for science. De TU/e profileert zich als de universiteit 
waar innovatie begint: “Where innovation starts”. 
 
Strategie 
In 2016 heeft de TU/e een midterm review van het Strategisch Plan 2020 gehouden. De 
Reviewcommissie Hoger Onderwijs laat in haar eindadvies aan de minister weten dat de TU/e de 
vastgestelde doelen en prestatieafspraken voor 2015/2016 ruimschoots gehaald heeft. De TU/e heeft 
vooral grote vorderingen gemaakt met het bachelor-rendement. Ook de deelname aan 
excellentieonderwijs heeft veel waardering gekregen.  
De TU/e is in 2016 gestart met het formuleren van een aangepaste strategie voor het Instellingsplan 
2017-2020 op de onderwerpen groei, excellentie, internationale impact, partnerships, people en 
financiële basis. 
 
Groeibeheersing en selectie 
Vanuit de visie op haar onderwijskerntaak heeft de TU/e in de afgelopen jaren de bachelor- en 
masteropleidingen, de opleidingen tot technologische ontwerper en de promotietrajecten ondergebracht 
in een Bachelor College en een Graduate School en gewerkt aan een grootscheepse 
onderwijsvernieuwing voor het opleiden van T-shaped engineers, waarin studenten meer zelf kunnen 
kiezen of ze zich tijdens hun opleiding willen verbreden, of juist willen specialiseren in een bepaald 
deelgebied. Deze onderwijshervorming is van cruciaal belang voor de onderwijskwaliteit en heeft 
gezorgd voor een sterke groei van het aantal studenten. 
De TU/e is erin geslaagd om ook in 2016 weer veel nieuwe studenten aan te trekken. De Universiteit is 
hier trots op, maar maakt zich ook zorgen over het behoud van de kwaliteit van het onderwijs bij 
gelijkblijvende financiële middelen en een toegenomen student-staf ratio. Voor behoud van de 
kleinschaligheid van de universiteit, met ingenieursonderwijs in laboratoria, en individuele, 
onderzoeksgerichte bachelor scripties en afstudeerprojecten streeft de universiteit naar beheersing van 
de groei van het aantal studenten. 
In 2016 is een taskforce gestart die na zal gaan op welke wijze studentenselectie het beste kan 
plaatsvinden. De voorstellen zijn maatregelen voor de korte en lange termijn. De TU/e heeft 
aangekondigd vanaf studiejaar 2018/2019 voor een viertal opleidingen een capaciteitslimiet te 
introduceren. 
 
Excellentie in onderwijs 
De TU/e streeft naar excellentie in zowel het onderwijs als het onderzoek. De verwevenheid tussen 
onderwijs en onderzoek wordt gezien als essentiële bouwsteen van academisch onderwijs. Ingenieurs 
van de TU/e beschikken daarom over een stevige wetenschappelijke basis en diepgang, en over de 
competenties om zich succesvol in maatschappelijke sectoren en functies te kunnen ontplooien. De 
TU/e is in 2016 gestart met het maken van plannen voor de inrichting van een Innovation Space waar 
studenten leren om in multidisciplinaire teams te werken samen met onderzoekers van de TU/e én van 
het bedrijfsleven en waar ondernemerschap bij studenten wordt gestimuleerd. 
 
Toekomstgerichte Onderwijs Organisatie 
De nieuwe werkvormen en optimale ondersteuning van studenten en docenten maken het noodzakelijk 
de onderwijsorganisatie en -ondersteuning zodanig in te richten, dat de TU/e optimaal in staat is om in 
het Bachelor College en de Graduate School onderwijs vorm te geven van topkwaliteit, dat ook 
aantrekkelijk, uitdagend en uitstekend studeerbaar is. In het programma Toekomstgerichte Onderwijs 
Organisatie (TOO) wordt de inrichting van de onderwijsorganisatie en -ondersteuning verder uitgewerkt. 
De uitvoering van deze reorganisatie zal medio 2017 plaatsvinden. 
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Excellentie in onderzoek 
Met hoogwaardig onderzoek draagt de universiteit bij aan de vooruitgang van de technische 
wetenschappen en daarmee aan de ontwikkeling van technologische innovaties. De TU/e wil 
betekenisvolle impulsen geven aan de kennisintensieve industrie en andere maatschappelijke sectoren 
met een hoge of zich snel ontwikkelende technologie-intensiteit. 
 
De excellentie van onderzoek valt of staat met het onderzoekstalent dat de TU/e weet aan te trekken.  
Daarom is in 2016 de taskforce Scouting & Werving ingesteld. Ook is een aanpak uitgewerkt voor de 
intensivering van de ondersteuning van personal grants. De TU/e heeft inmiddels veel van deze grants 
verworven. Toch wil de TU/e de slaagkans verhogen door onderzoekers beter te ondersteunen in het 
aanvragen van deze grants. 
 
Research Support Network 
In 2016 is het Research Support Network van de TU/e gestart en biedt ondersteuning aan het 
wetenschappelijk personeel om de hoeveelheid onderzoeksmiddelen te laten stijgen en de inspanning 
van het wetenschappelijk personeel te verlagen. 
 
Internationale impact 
De TU/e is een internationaal vooraanstaande en in engineering science & technology gespecialiseerde 
universiteit en deze positie wordt ondersteund door de internationale impact van de hightech regio 
Brainport. De TU/e streeft ernaar om de internationale impact en karakter van het onderwijs, onderzoek 
en kennisvalorisatie verder te vergroten. 
 
Onderwijs 
De TU/e streeft naar een verhoging van de internationale instroom in zowel de bachelor- als de 
masteropleidingen, daarbij steeds inachtnemend de zorg en support voor Nederlandse studenten. 
Tevens richt de TU/e zich op het uitbreiden van de mogelijkheden voor alle studenten om internationale 
ervaring op te doen.  
 
Onderzoek 
Internationale ervaring is essentieel voor elke wetenschappelijke carrière en internationale 
samenwerking is een onmisbare element in elk onderzoeksprogramma. In het vergroten van de impact 
van het onderzoek staan daarom het aantrekken van internationaal toptalent en het verhogen van de 
participatie in internationale onderzoeksprogramma’s centraal. Participatie in internationale 
onderzoeksprogramma’s belangrijk voor het realiseren van internationale samenwerking met andere 
onderzoekers en met bedrijven. 
 
Partnerships 
De Universiteit Wageningen is toegetreden tot de 3TU.Federatie, nu 4TU.Federatie. De onderlinge 
samenwerking tussen de 4 universiteiten is daarmee geïntensiveerd. Ook de samenwerking binnen de 
alliantie met Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht is in 2016 voortgezet en geïntensiveerd. Verder is 
de samenwerking met de Eurotech Universities met Denmark TU, TU München en EPF Lausanne 
voortgezet. Gedurende anderhalf jaar is TU/e voorzitter van deze associatie. 
 
Jheronimus Academy of Data Science 
Samen met Tilburg University (TiU), de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente 's-Hertogenbosch is 
een Grand Initiative Data Science tot stand gebracht. In het kader van dit initiatief zijn per september 
2016 de joint degree bacheloropleiding Data Science, de joint degree masteropleiding Data Science and 
Entrepreneurship en de ontwerpersopleiding Data Science van start gegaan. Op 1 december werd 
Jheronimus Academy of Data Science (JADS), gevestigd in het voormalig klooster Mariënburg te ’s-
Hertogenbosch, geopend. 
 
Brainport regio 
De TU/e beschouwt zich als een van de belangrijkste motoren achter de innovatie voor de Brainport 
regio, een van de drie Nederlandse mainports, meer dan 35% van BNP. De TU/e is nauw betrokken bij 
het versterken van de mainport en acteert actief in de Stichting Brainport en in de dialoog met het Rijk. 
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Vele afgestudeerden van de TU/e vinden hun eerste werkplek en carrière in de Brainport regio. De 
Brainport regio vraagt niet alleen om afgestudeerden, maar óók om kennis. Het aantal kennisprojecten 
met de industrie en het aantal deeltijd hoogleraren uit de Brainport regio laten zien dat de TU/e er 
voortdurend in slaagt om die kennisverbinding in stand te houden. Naast haar maatschappelijke profiel 
(op Energie, Gezondheidszorg en Mobiliteit) investeert de TU/e daarom heel gericht in haar industriële 
profiel door middel van de centers High Tech Systems Center (HTSC) en Data Science Center 
Eindhoven (DSC/e) en de instituten Institute for Complex Molecular Systems (ICMS) en Institute for 
Photonic Integration (IPI). 
 
People matter 
Het beleid voor wetenschappelijk personeel “Excellent people attract excellent people; the next 
generation” is vernieuwd in het licht van de recente ontwikkelingen in de strategische koers van de TU/e, 
waaronder de trendmatige groei in studentenaantallen en het toenemend belang van gender diversiteit 
en internationalisering. Met behulp van proactieve scouting en gerichtere employer branding, ook 
internationaal, zet de TU/e in om de benodigde groei in het kern-WP te realiseren in de komende jaren. 
Het TU/e WP beleid bewerkstelligt ruim baan voor wetenschappelijk talent met daarbinnen gerichte 
aandacht voor vrouwen en internationals; voor de nieuw aan te trekken WP staf én evenzeer voor de 
huidige wetenschappelijke staf verbonden aan de TU/e. 
 
De TU/e versterkt de multidisciplinaire samenwerking verder o.a. via de inzet van drie interfacultaire 
commissies ter ondersteuning van de loopbaanontwikkeling voor WP in meerjarig perspectief. 
Voorbereidingen zijn getroffen om, in aansluiting met de internationale arbeidsmarkt, het ius promovendi 
aan de TU/e ook toegankelijk te maken voor Universitair Hoofddocenten (1). 
 
In 2016 is in diverse gremia aandacht besteed aan de bewustwording van Gender bias om een neutrale 
man/vrouw houding bij beoordeling en selectie van WP te bevorderen. In lijn met de voorgaande jaren is 
het aandeel vrouwen in de kernstaf ook in 2016 toegenomen. Het jaar is afgesloten met een realisatie 
van 23% vrouwelijke universitair docenten, 18% vrouwelijke universitair hoofddocenten en 11% 
vrouwelijke hoogleraren.  
 
Het OBP loopbaanbeleid voorziet in de stapsgewijze opbouw van een programma met activiteiten ter 
ondersteuning van de professionalisering en loopbaanontwikkeling de ondersteunende staf van de TU/e.  
In het najaar van 2016 is de 1e fase van het OBP loopbaanbeleid geëvalueerd. De bekendheid met en 
de kwaliteit van de diverse onderdelen van het programma zijn positief bevonden. 
 
Funding en finance 
Het onderwijs van de TU/e wordt gefinancierd vanuit de eerste geldstroom voor onderwijs en onderzoek 
(223,9 miljoen euro), namelijk de rijksbijdrage (197,4 miljoen euro) en de opbrengst college- en 
examengelden (26,5 miljoen euro). De bekostigingsparameters in het bekostigingsmodel van het 
ministerie van OCW zijn aantallen ingeschrevenen, graden, promoties en ontwerperscertificaten. Deze 
zijn zodanig gestegen dat in 2016 een bedrag van 8,8 miljoen euro meer is ontvangen dan in 2015. De 
externe bekostiging van het onderwijs blijft daarmee ver achter bij de stijging in studentenaantallen. 
 
Het onderzoek binnen de TU/e wordt gefinancierd vanuit zowel de eerste als de tweede en derde 
geldstroom. Het tweedegeldstroomonderzoek, waarvan de voornaamste subsidiegever de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is, bedroeg in 2016 31,1 miljoen euro. Het 
derdegeldstroomonderzoek, waaronder financiering vanuit de Europese Unie, had een omvang van 67,3 
miljoen euro. 
 
Het jaar 2016 is door de TU/e afgesloten met een geconsolideerd positief resultaat van 7,9 miljoen euro. 
Dit resultaat ligt 8,4 miljoen euro hoger dan het voor 2016 begrote resultaat en 0,3 miljoen hoger dan het 
in 2015 gerealiseerde resultaat. Bij nagenoeg gelijkblijvend budget en een bescheiden positief resultaat 
heeft de TU/e de studentenaantallen wederom weten te accommoderen.  
In 2016 is op de gelieerde instellingen en minderheidsdeelnemingen (TU/e Holding) een totaal positief 
resultaat gerealiseerd van 2,1 miljoen euro. Over 2015 bedroeg deze winst 3,5 miljoen euro.  
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1.2 Verslag Raad van Toezicht 
 
Samenstelling en vergaderingen 
De Raad van Toezicht bestond eind 2016 uit: 
• dhr. ir. J.B.P. Coopmans (voorzitter); 
• mw. mr.drs. A.W.H. Bertram; 
• dhr. prof.dr.ir. J.T. Fokkema; 
• dhr. prof.dr. C.N. Teulings; 
• dhr. P.T.F.M. Wennink RA. 
 
De heer Wennink volgde per 1 januari 2016 drs. M.J.C. de Jong MBA als lid van de raad op. De heer De 
Jong was van 1 december 2009 tot 1 januari 2016 lid van de Raad van Toezicht en trad tevens op als lid 
van het Audit Committee uit de raad. Als zodanig leverde bij een belangrijke bijdrage aan de solide 
financiële positie van de universiteit. Bij zijn afscheid ontving hij als dank voor zijn inzet de erepenning 
van de universiteit. 
De heer Coopmans is met ingang van 1 september 2016 voor een tweede termijn van 4 jaar benoemd 
tot voorzitter van de Raad van Toezicht. 
 
De raad kwam in 2016 vijf keer in vergadering bijeen met het College van Bestuur, waarvan vier 
reguliere vergaderingen en een strategische sessie om de toegenomen studentengroei en de invloed 
die dit heeft op de strategie van de universiteit uitgebreid te bespreken. Een van de vergaderingen werd 
gecombineerd met een bezoek aan de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in Den Bosch en 
tijdens de december vergadering werd een werkbezoek aan ASML gebracht. Daarnaast kwam de raad 
voorafgaand aan deze bijeenkomsten bijeen in besloten kring en werd overleg gevoerd met de decanen 
en de universiteitshoogleraren over de strategische keuzes die moeten worden gemaakt. Elke maand en 
voorafgaand aan de vergadering met het College van Bestuur hadden de heer Coopmans en de heer 
Mengelers een bilateraal overleg. Verder heeft de raad besloten de zelfevaluatie die in 2016 zou 
plaatsvinden door een extern deskundige te laten uitvoeren. 
 
Naast deze vergaderingen had de raad een rol in de volgende gremia en activiteiten: 
• De raad overlegde in aanwezigheid van het College van Bestuur met de Universiteitsraad. 

Daarnaast vond driemaal overleg plaats tussen mevrouw Bertram en een delegatie van de 
Universiteitsraad, bestaande uit het Presidium alsmede de voorzitter van de vertrouwenscommissie 
van de Universiteitsraad. Gesproken werd onder andere over internationalisering, het vernieuwde 
WP beleid, de gevolgen van de studentengroei, de toegenomen werkdruk, het achterblijven van de 
werving van WP en de optimalisatie van de onderwijsorganisatie. De bijeenkomsten werden door 
beide partijen bijzonder gewaardeerd en verliepen in een prettige open sfeer.  

• De voorzitter van de raad nam deel aan de vergaderingen van het overleg van voorzitters van Raden 
van Toezicht van de Nederlandse universiteiten. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren 
onder andere: uniforme bezoldiging Raden van Toezicht Nederlandse universiteiten, nevenfuncties 
bestuurders, inhoudelijke uniformering declaratieregels bestuurders, internetconsultatie WNT-
regeling, zelfevaluatie Raad van Toezicht en de financiële positie universiteiten 

• Leden van de Raad van Toezicht waren aanwezig bij belangrijke bijeenkomsten zoals de viering van 
het 60-jarig bestaan van de universiteit tijdens de Dies, de opening van het Academisch Jaar en de 
officiële start van JADS in Den Bosch. 

 
Beslissingen 
De raad besloot met ingang van boekjaar 2016 Ernst & Young voor de duur van 4 jaren aan te wijzen 
als externe accountant voor de TU/e. Verder besloot de raad de regeling ‘kostenvergoedingen leden van 
het College van Bestuur Technische Universiteit Eindhoven’ vast te stellen. 
 
De raad gaf in 2016 zijn goedkeuring aan: 
• de Jaarrekening en het Jaarverslag 2015; 
• de Voorjaarsnota en Begroting 2017; 
• het financieringsstatuut 2016; 
• de Gemeenschappelijke Regeling Vier Technische Universiteiten; 
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de volgende wijzigingen in het Bestuurs- en beheersreglement: 
• aanpassing zittingstermijn van de voorzitter van de Universiteitsraad van 2 naar 4 jaar; 
• naamswijziging van de Dienst Informatie en Communicatie Technologie (DICT); 
• de nieuwe joint degree opleidingen in het kader van Data Science en het onderbrengen van deze 

joint degree opleidingen onder de Interuniversitaire Graduate School Data Science (in samenwerking 
met TiU) in Den Bosch. 

 
De raad heeft toezicht gehouden op 
Onderwijs 
• de toekomstgerichte onderwijsorganisatie TU/e 
• de korte en lange termijn maatregelen voor de beheersbaar van de studentengroei 
• de inrichting van een Innovation Space 
• de start van de Graduate School 
• de voorbereiding van de Graduate School Data Science in Den Bosch 
 
Onderzoek en valorisatie  
• de ingediende icoonprojecten in het kader van ERC 
 
Kwaliteitszorg 
• de systematiek waarop de kwaliteit van onderwijs en onderzoek wordt gecontroleerd 
• een systeem voor de beoordeling van de kwaliteit van de processen in de bedrijfsvoering 
 
Strategie en externe positionering 
• de studentengroei 
• de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek 
• de werving van wetenschappelijk personeel 
• de bijdrage die vanuit de Brainportregio 
 
Campus 2020 
• de aanbesteding van gebouw Atlas 
 
Samenwerking 
• de toetreding van Universiteit Wageningen tot de 3TU federatie 
• de samenwerking met UU als preferred partner op medisch gebied 
• het samenwerkingsverband tussen UU, WUR en TU/e 
• keuzes voor een verdergaande samenwerking 
 
Personeelsbeleid 
• de werving van wetenschappelijk personeel 
• een taskforce recruitment WP 
 
Integriteit 
• het Jaarverslag 2015 van de Commissie Integriteit 
 
Financiën 
• de voortgang in de financiële exploitatie 
• de voorjaarsnota 
• het strategisch allocatiemodel 
 
Overig 
• de benoeming van mevrouw ir. C.F.M. van Vilsteren tot directeur SA Health 
• de benoeming van mevrouw L.C. Ouillet tot directeur SA Energy 
• de groeidialoogsessies 
• de Mystery Tour 
• een diner pensant met de CEO’s van 7 grote multinationals uit de Brainportregio en de 

burgemeester van Eindhoven 
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Audit Committee 
Het Audit Committee uit de Raad van Toezicht kwam in 2016 drie keer in vergadering bijeen ter 
bespreking van financiële en bedrijfsvoeringaangelegenheden. Daarnaast vindt mondeling overleg 
plaats tussen de leden van het Audit Committee onderling en tussen de leden en het College van 
Bestuur. Bijzondere aandachtspunten dit jaar waren: 
• huisvestingsplan Campus 2020, met name besluitvorming aanbestedingsproces van de renovatie 

van gebouw Atlas; 
• meerjarenraming 2017-2021, gerelateerd aan de sterke groei van de studentenaantallen; 
• declaratierichtlijnen voor bestuurders, besluitvorming opgestelde richtlijnen CvB naast VSNU 

uniformering universitaire declaratierichtlijnen bestuurders; 
• onderzoek/advies betreffende deelnemingsstructuur startups; 
• besluitvorming aanbesteding accountantsdiensten; 
• bespreking controleplan EY. 
Daarnaast kwamen de gebruikelijke (jaarlijks terugkerende) onderwerpen aan de orde, te weten de 
jaarrekening 2015 met het accountantsrapport (KPMG), de kwartaalcijfers 2016, de financiële prognose 
voor het financiële eindresultaat over 2016, managementletter 2016 (EY), de begroting 2017 en de 
naleving financieringsstatuut 2016. De verslagen en adviezen van het Audit Committee kwamen aan de 
orde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht. 
 
Code goed bestuur 
De TU/e houdt zich aan de regels in de ‘Code goed bestuur’ van de Vereniging van Universiteiten 
(VSNU) en aan de wettelijke regels voor het universiteitsbestuur. De (leden van de) Raad van Toezicht 
van de TU/e voldoen aan de gestelde criteria. Verder zijn de samenstelling, taken en bevoegdheden van 
de raad zodanig dat deze een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De leden van de raad 
hebben geen directe belangen bij de universiteit. Zij hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun 
functie uit zonder last of ruggespraak.  
 
Punten van aandacht 
• De raad heeft aandacht gevraagd voor de gevolgen van de toegenomen werkdruk die hoort bij de 

onderwijsveranderingen, de studentengroei en de inzet voor aanvragen van onderzoeksvoorstellen. 
• De raad vindt het van belang dat het college vaart maakt met de uitwerking van de nieuwe strategie. 
• De raad ziet de groei van de universiteit in relatie tot het handhaven van de hoge kwaliteit van het 

onderwijs en onderzoek als een grote uitdaging. Ook de aanpassingen van de ondersteunende 
onderwijsorganisatie vragen veel van de betrokkenen. 

• De raad heeft uitgebreid stilgestaan bij de financiële gevolgen van de renovatie van Altas. 
• De raad heeft samen met het college landelijke aandacht gevraagd voor extra financiële bijdrage van 

de (rijks)overheid. 
 
Punten van waardering 
De Raad van Toezicht heeft waardering voor de in 2016 door de universiteitsgemeenschap geleverde 
inzet en behaalde wetenschappelijke en maatschappelijke resultaten, met name:  
• De balans tussen de onstuimige groei en de geleverde performance in prestaties en financiën. 
• Het behalen van de prestatieafspraken die vier jaar geleden met de minister van onderwijs zijn 

gemaakt en de enorme onderwijsvernieuwing die heeft plaatsgevonden. 
• De openingen van het Nano Access Lab en het Additive Manufacturing Lab samen met TNO. 
• De oprichting van het nieuwe fotonica-instituut. 
• De nieuwe studie Data science die van start ging in Tilburg, Eindhoven en het voormalige klooster 

Mariënburg in Den Bosch. 
• De viering van het 60-jarig jubileum met het Dream & Dare festival en als onderdeel daarvan de 

opening van de Alumni Avenue. 
• Lichtfestival GLOW, waarmee de campus letterlijk in de spotlights kwam en honderdduizenden 

bezoekers verwelkomde. 
• De opening van de nieuwe studentenflats Luna en Aurora. 
• De resultaten die door de studententeams werden behaald zoals STORM Eindhoven die met een 

elektrische motor in 80 dagen rond de wereld reisden, Tech United die wereldkampioen werden met 
de voetbalrobots en Blue Jay die een café openden waar drones drankjes bezorgden. 
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1.3 Kengetallen 
 
Onderwijs en studenten 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Aantal ingeschreven studenten (1 okt.)1      
 bacheloropleiding (inclusief schakel) 4.814 5.072 5.591 6.108 6.644 
    waarvan schakelprogramma 712 577 570 494 475 
 masteropleiding 2.962 3.334 3.608 4.009 4.122 
      
Instroom eerstejaars      
 bacheloropleiding (instelling, 1 okt.)2 1.373 1.608 1.747 1.927 2.050 
 schakelprogramma (instelling, 1 okt.)2 368 375 407 355 339 
 masteropleiding (1 sept. - 31 aug.)3 1.320 1.387 2.0134 1.097 1.165 
 
 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Aantal diploma’s5      
 BSc (1 sept. - 31 aug.) 995 782 830 939 1.010 
 MSc (1 sept. - 31 aug.) 1.057 1.048 1.094 1.126 1.349 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal ontwerpers in opleiding 259 290 300 273 263 
Aantal ontwerpcertificaten 90 112 113 136 130 
 
Onderzoek en kennisvalorisatie 
 2012 2013 2014 2015 2016 

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

2.669 2.755 2.623 2.570 2.3156 

Aantal promoties 245 218 243 234 222 
      
2e geldstroom (in miljoenen euro’s en  
als percentage van totale inkomsten) 

22,1 
7,3% 

24,0 
7,5% 

26,2 
8,2% 

25,9 
7,9% 

31,1 
9,1% 

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

71,1 
23,3% 

70,1 
22,1% 

70,1 
21,9% 

69,8 
21,3% 

67,3 
19,7% 

      
Aantal startups en spin-offs 6 41 30 36 39 
Aantal octrooiaanvragen op naam TU/e 16 17 23 20 22 
Aantal nieuwe licenties door TU/e 12 3 6 15 8 

                                                           
 
 
1 Het aantal studenten dat op 1 oktober van het betreffende studiejaar staat ingeschreven met een hoofdopleiding 
aan de TU/e, als student of extraneus. De student wordt enkel bij één hoofdopleiding geteld. 
2 Het aantal studenten dat op 1 oktober van het betreffende studiejaar voor het eerst is ingeschreven aan de TU/e, 
als student of extraneus. De student wordt enkel bij één hoofdopleiding geteld. 
3 Het aantal studenten dat gedurende het studiejaar zich voor het eerst aanmeldt bij een masteropleiding, als student 
of extraneus. De student wordt enkel bij één hoofdopleiding geteld. 
4 Als gevolg van langstudeerboete hebben veel doorstroomstudenten zich vervroegd nog ingeschreven in een 
masteropleiding. 
5 Het aantal diploma's dat gedurende het studiejaar is afgegeven. 
6 Ten tijden van de peildatum zijn mogelijk nog niet alle publicaties over het jaar 2016 verwerkt in Scopus en het TU/e 
onderzoeksregistratiesysteem Pure. Dit verklaart een afname in publicaties in het overzicht voor 2016. 
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Medewerkers 
(peildatum 31 december) 2012 2013 2014 2015 2016 

Personeelsomvang (fte) 2.765 2.768 2.851 2.857 2.947 
Aantal personeelsleden 3.053 3.055 3.145 3.145 3.239 
Verhouding WP/OBP 1,79 1,84 1,86 1,88 1,96 
      
Aantal voltijdhoogleraren 130 134 134 138 141 
Aantal deeltijdhoogleraren (bezoldigd) 42 38 40 40 39 
Aantal deeltijdhoogleraren (onbezoldigd) 85 81 79 80 82 
Aantal bijzondere hoogleraren 3 2 2 2 2 
Aantal universitair hoofddocenten 122 129 128 127 125 
Aantal universitair docenten 274 268 276 284 310 
      
Aantal promovendi (bezoldigd) 782 792 815 841 897 
Aantal promovendi (onbezoldigd) 377 418 465 526 546 
 
Financieel resultaat 
(per kalenderjaar; in miljoenen euro’s) 2012 2013 2014 2015 2016 

Rijksbijdrage 180,6 190,9 185,7 188,6 197,4 
College- en examengelden 16,1 17,1 19,6 23,3 26,5 
Werk in opdracht voor derden 93,2 94,1 96,3 95,7 98,4 
Overige baten 15,3 15,8 18,3 20,1 19,6 
Totaal baten 305,2 317,9 319,9 327,7 341,9 
      
Personele lasten 191,0 194,7 202,6 204,1 214,7 
Afschrijvingen 19,7 22,4 20,7 23,5 22,9 
Huisvestingslasten 22,2 22,3 22,1 24,6 22,9 
Overige lasten 66,4 69,1 69,0 63,7 69,0 
Totaal lasten 299,3 308,5 314,4 315,9 329,5 
      
Saldo baten en lasten 5,9 9,4 5,5 11,8 12,4 
Financiële baten en lasten -2,8 -4,0 -3,9 -4,2 -4,9 
Resultaat voor belastingen 3,1 5,4 1,6 7,6 7,5 
Belastingen - - - - 0,4 
Resultaat na belastingen 3,1 5,4 1,6 7,6 7,9 
Aandeel derden in resultaat 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 
Nettoresultaat 3,1 5,3 1,6 7,6 7,9 
 
Financiële indicatoren 
(per kalenderjaar; in miljoenen euro’s) 2012 2013 2014 2015 2016 

Eigen vermogen 126,8 132,2 133,8 141,4 149,3 
Netto werkkapitaal7 5,8 -3,5 -29,1 -19,5 -11,9 
Current ratio8 1,05 0,97 0,76 0,85 0,92 
Solvabiliteitsratio9 0,36 0,35 0,36 0,36 0,36 
 

                                                           
 
 
7 Nettowerkkapitaal = vlottende activa - kortlopende schulden 
8 Current ratio = vlottende activa / kortlopende schulden 
9 Solvabiliteitsratio = eigen vermogen / totaal vermogen 
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1.4 Rankings 
 
Keuzegids 
De Keuzegids Universiteiten (Bachelors) 2017 heeft de TU/e voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot 
beste technische universiteit van Nederland. In de ranglijst van alle universiteiten staat Eindhoven op de 
derde positie met een score van 64. De bacheloropleidingen Scheikundige Technologie (score 82) en 
Technische Wiskunde (score 84) hebben het kwaliteitszegel ‘topopleiding’. 
In de Keuzegids Master 2016 heeft de TU/e een totaalscore van 61 op een gedeelde zesde plaats. Voor 
het eerst in zes jaar staat de TU/e niet op nummer 1, maar op nummer 2, van de lijst van beste 
technische universiteiten voor masteropleidingen. De mindere resultaten zijn een extra prikkel om de 
focus op excellentie te blijven leggen. Medical Engineering (score 78) en Chemical Engineering (score 
78) behouden het kwaliteitszegel ‘topopleiding’ als beste masteropleiding in Nederland. 
 
Elsevier 
In de 22ste editie van Beste Studies is de TU/e de beste technische universiteit van Nederland. Met 
54,5% tevredenheid onder studenten staat de TU/e tweede op de lijst van alle universiteiten. 
 
Internationale rankings 
De TU/e wordt jaarlijks opgenomen in een groot aantal internationale rankings. Iedere ranking heeft zijn 
eigen methodologie ontwikkeld, waardoor beoordeeld wordt op verschillende gegevens en indicatoren. 
De verschillen in perspectief zorgen voor een variatie van posities van de TU/e binnen de rankings. 
 
Internationaal worden de Times Higher Education Ranking en de QS-ranking als meest beeldbepalende 
ranking gezien. In de algemene rankings van Times Higher Education en QS behoort de TU/e al jaren 
tot de top 20% wereldwijd. De TU/e behaalt in 2016 een 177ste plaats in Times Higher Education, waar 
980 instellingen zijn beoordeeld. In de QS-ranking behaalt de TU/e een 121ste positie van de 900 
instellingen. 
 
Naast de rankings die internationaal veel media-aandacht verkrijgen, bestaat ook een groot aantal 
minder bekende of opkomende internationale rankings. Een nieuwkomer is de RUR-ranking (Round 
University Ranking), deze ranking gebruikt data van Thomson Reuters en rankt instellingen op 
onderwijs, onderzoek, internationale diversiteit en financiële duurzaamheid. De TU/e is in 2016 gerankt 
op een 80ste plaats (van de 693). Met deze ‘Diamond League’-positie is de TU/e de 4e universiteit uit 
Nederland op de ranking. 
 
Het profiel van de TU/e komt beter naar voren in de discipline specifieke rankings, dan in de algemene 
rankings. De TU/e behaalt met een 10e plaats een excellente score in de ShanghaiRanking Subject 
Ranking Civil Engineering Top 200 van 2016. Daarmee is de TU/e de beste Nederlandse universiteit 
binnen dit subject, en de 2e Europese universiteit. In de ShanghaiRanking Subject Ranking Materials 
Science & Engineering Top 200 van 2016, staat de TU/e op nummer 20. Ook in deze ranking is de TU/e 
de beste Nederlandse universiteit. 
 
Als alternatieve ranking wordt regelmatig naar U-Multirank gekeken. U-Multirank maakt geen standaard 
ranglijst, maar geeft scores van A tot E (A is het beste) op individuele indicatoren. In 2016 heeft de TU/e 
acht keer het oordeel A gekregen. Er zijn maar twee andere Nederlandse universiteiten in Nederland die 
vaker het oordeel A hebben ontvangen. Met name op de onderdelen Research, Knowledge Transfer en 
International Orientation behaalt de TU/e een zeer goede score. 
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1.5 Missie en profiel 
 
Science for society, industry and science 
De TU/e is een onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering science & technology. Met ons 
onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie draagt de TU/e bij aan: 
• Science for society: de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken en de groei van welvaart 

en welzijn door de focus op de Strategic Area’s Energy, Health en Smart Mobility; 
• Science for industry: de ontwikkeling van technologische innovaties in samenwerking met het 

bedrijfsleven met focus op High Tech Systems en Data Science; 
• Science for science: de vooruitgang van de technische wetenschappen door excellentie op 

belangrijke onderzoekszwaartepunten en vernieuwing van het onderwijs met focus op Complex 
Molecular Systems en Integrated Photonics. 

 
Excellent onderwijs 
De TU/e ziet het als haar taak ingenieurs op te leiden die beschikken over een stevige 
wetenschappelijke basis en diepgang en gedurende hun hele loopbaan een belangrijke en 
vernieuwende bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. Zij beschikken over de competenties om 
zich succesvol in maatschappelijke sectoren en functies te ontplooien.  
 
In het Bachelor College en de Graduate School staan de volgende elementen centraal:  
• Streven naar excellentie, met als belangrijkste pijler de verbinding van onderwijs en onderzoek; 
• 21st century skills; 
• Keuzevrijheid voor studenten om hun eigen profiel te vormen; 
• Kleinschaligheid en hands-on leren als essentiële bouwstenen van academisch ingenieursonderwijs; 
• Internationalisering van de studentenpopulatie en een grote diversiteit aan studenten. 
 
Hoogwaardig onderzoek 
Met hoogwaardig onderzoek draagt de universiteit bij aan de vooruitgang van de technische 
wetenschappen en daarmee aan de ontwikkeling van technologische innovaties. Wij richten ons op 
deelterreinen waarop wij in de internationale wetenschappelijke wereld een belangrijke rol kunnen 
spelen. De TU/e wil betekenisvolle impulsen geven aan de kennisintensieve industrie en andere 
maatschappelijke sectoren met een hoge of zich snel ontwikkelende technologie-intensiteit.  
 
Kennisvalorisatie 
De TU/e is een belangrijke speler in de technologische ecosystemen van Brainport, Nederland en 
Europa. Onze drijfveren zijn de grote maatschappelijke uitdagingen en industriële uitdagingen. In 
samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties worden onderzoeksresultaten vertaald in 
succesvolle innovaties en dienen als basis voor het tot stand brengen van nieuwe producten, processen 
en ondernemingen. De TU/e stimuleert dat studenten en medewerkers kiezen voor het 
ondernemerschap.  
 
Samenwerking 
Om haar missie adequaat uit te voeren werkt de TU/e samen met nationaal en internationaal 
vooraanstaande partners, waaronder:  
• Alliantie met Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht; 
• 4TU.Federatie met TU Delft, Universiteit Twente en Wageningen Universiteit; 
• Eurotech Universities met Denmark TU, TU München en EPF Lausanne. 
 
Missie TU/e 
Met dit profiel profileert de TU/e zich als een internationaal vooraanstaande, in engineering science & 
technology gespecialiseerde universiteit. De TU/e biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek 
en draagt daarmee bij aan de vooruitgang van technische wetenschappen, aan de ontwikkeling van 
technologische innovaties en aan de groei van welvaart en welzijn in zowel de eigen regio (technology & 
innovation hotspot Eindhoven) als daarbuiten.  
 
Kortom, de TU/e profileert zich als de universiteit waar innovatie begint: Where innovation starts.  
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1.6 Ontwikkelingen en strategie 
In 2016 heeft de TU/e een midterm review van het Strategisch Plan 2020 gehouden. De conclusie van 
deze midterm review is dat de doelen voor 2015/2016 (prestatieafspraak, instellingsplan) voor het 
overgrote deel gehaald zijn. Daar is ook veel inzet voor gepleegd. In het bacheloronderwijs, het 
masteronderwijs, de Digitale Universiteit, Campus 2020, in het WP-beleid en vele andere projecten zijn 
forse veranderingen ingezet met betrokkenheid van vrijwel alle wetenschappelijke staf en 
ondersteunend personeel. De effecten van deze veranderingen zijn zichtbaar: nieuw ingerichte curricula, 
nieuwe gebouwen en een verbeterde dienstverlening. Anderzijds is de werkdruk bij het wetenschappelijk 
en het ondersteunend personeel sterk opgelopen, met name daar waar zich meer studenten hebben 
gemeld en daar waar de veranderprocessen het meest ingrijpend zijn.   
 
De komende jaren zal de TU/e voortbouwen op de prestaties die in de afgelopen jaren zijn geleverd en 
de projecten die in gang zijn gezet. De gerealiseerde groei en bredere opzet van het onderwijs brengen 
nu de uitdaging om zowel de groei te beheersen als ook het onderwijs verder te ontwikkelen, 
bijvoorbeeld door verdere digitalisering van onderwijsmethoden. Binnen het onderzoek en valorisatie ligt 
er de uitdaging om gegeven de noodzaak van een hogere onderwijsinzet en beperkte 
overheidsbudgetten voor zowel onderwijs als onderzoek de focus op excellentie en samenwerking met 
bedrijven te houden. De verdere ontwikkeling van Campus 2020 betekent dat ook de komende jaren 
verhuizingen zullen plaatsvinden en de faciliteiten verder verbeterd worden. Het WP-beleid en de 
Toekomstgericht Onderwijsorganisatie (TOO) zijn op papier helder en vragen nu om aandacht bij de 
praktische invoering ervan.  
 
Terwijl een aantal ingezette ontwikkelingen de komende jaren zullen doorlopen, zoals de Digitale 
Universiteit en Campus 2020, brengen gerealiseerde doelen zoals groei van het aantal studenten dus 
ook nieuwe uitdagingen met zich mee. De TU/e kan hierbij voortbouwen op de uitstekende prestaties 
van de afgelopen jaren. In de wetenschap dat deze uitdagingen ook fors zijn en de nodige inzet van 
zowel wetenschappelijk als ondersteunend personeel zullen vragen, is het daarbij nodig om de ruimte 
voor de primaire processen van onderwijs en onderzoek zo groot mogelijk te laten zijn en de werkdruk te 
beheersen. 
 
Op basis van de midterm review zal de TU/e in het Instellingsplan 2017-2020 een aangepaste strategie 
formuleren op de onderwerpen groei, excellentie, internationale impact, partnerships, people en 
financiële basis.  
 

1.7 Gevoerd beleid en resultaten 
Het in 2016 gevoerde beleid werd bepaald door het Strategisch Plan TU/e 2020, het Instellingsplan 
2013-2016 en de Bestuurlijke agenda 2016, waarin de mijlpalen uit het strategisch projectenprogramma 
die het College van Bestuur in 2016 wilde bereiken, werden vastgesteld. Het College besprak de 
voortgang aan de hand van twee halfjaarlijkse rapportages met de decanen van faculteiten, de 
Universiteitsraad en de Raad van Toezicht. In dit jaarverslag wordt in de paragrafen ‘Profiel en beleid’ 
per aandachtsgebied – onderwijs en studenten, onderzoek en kennisvalorisatie, positionering en 
internationale impact, partnerships, en bedrijfsvoering – in detail verslag gedaan van de ultimo 2016 
bereikte resultaten. 
 

1.8 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 innovatie en toekomst van Nederland. De TU/e is lid van de Vereniging van 
Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). 
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1.9 Relatie met mainport regio Brainport 
De TU/e beschouwt zich als een van de belangrijkste motoren achter de innovatie voor de Brainport 
regio, een van de drie Nederlandse mainports. De TU/e is nauw betrokken bij het versterken van de 
mainport en acteert actief in de Stichting Brainport en in de dialoog met het Rijk. Vele afgestudeerden 
van de TU/e vinden hun eerste werkplek en carrière in de Brainport regio. De behoefte aan technische 
geschoolde medewerkers is voortdurend hoog. Dat onderstreept het succes van de high tech industrie 
en de kwaliteit van onze studenten. De TU/e wil dan ook het aantal studenten op een langdurig hoog 
peil houden. De Brainport regio vraagt niet alleen om afgestudeerden, maar óók om kennis. Het aantal 
kennisprojecten met de industrie en het aantal deeltijd hoogleraren uit de Brainport regio laten zien dat 
de TU/e er voortdurend in slaagt om die kennisverbinding in stand te houden. Naast haar 
maatschappelijke profiel (op Energy, Health en Smart Mobility) investeert de TU/e daarom heel gericht 
in haar industriële profiel door middel van het High Tech Systems Center en het Data Science Center. 
De TU/e is mede initiatiefnemer van de Brainport Next Generation strategie, waarvan de uitvoering nu 
voor ligt, en waarmee de regio in de komende jaren op maatschappelijk en industrieel relevante thema’s 
zal gaan inzetten zoals Energie, Gezondheidszorg en Mobiliteit. Dit zijn thema’s waarin de TU/e als 
kennispartij een belangrijke kennis en human capital basis neerzet. 
 
 

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

1.11 Continuïteitsparagraaf 
 
Inleiding 
De continuïteitsparagraaf geeft inzicht in het voorgenomen beleid in de jaren volgend op het verslagjaar 
2016 en de verwachte gevolgen daarvan voor de financiële positie van de TU/e. Daar de jaarrekening 
en het jaarverslag geconsolideerd worden opgesteld geldt dit ook voor de continuïteitsparagraaf. Hierbij 
wordt in eerste instantie aangesloten op de meest recente enkelvoudige meerjarenraming, aangevuld 
met eventuele additionele resultaten en risico’s van deelnemingen tot op geconsolideerd niveau. Met 
betrekking tot de in de consolidatie betrokken deelnemingen worden geen specifiek aanvullende risico’s 
onderkend. 
 
De continuïteitsparagraaf is opgebouwd uit twee delen. In deel A van de continuïteitsparagraaf wordt stil 
gestaan bij en zicht geboden op het verwachte exploitatieresultaat in de komende vijf jaren en de 
ontwikkeling van de vermogenspositie. In deel B van de continuïteitsparagraaf wordt aandacht 
geschonken aan de risico’s en onzekerheden waarvoor de TU/e zich de komende jaren geplaatst ziet en 
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op welke wijze zij passende maatregelen treft om aan deze risico’s en onzekerheden het hoofd te 
bieden.  
In het licht daarvan wordt in deel B ook beschreven op welke wijze het interne risicobeheersingssysteem 
is ingericht en hoe dit in de praktijk functioneert. De rapportage van het toezichthoudend orgaan maakt 
ook deel uit van de voorgeschreven opzet van Deel B. In dit verslag is er gekozen het Verslag Raad van 
Toezicht separaat op te nemen in het Bestuursverslag (paragraaf 1.2). 
 
 
A. Gegevensset 
Verwachting studentenaantallen en prestaties 
Voor de jaren 2017 tot en met 2021 wordt een verdere stijging voorzien van de studentenaantallen. De 
studentenaantallen zijn gebaseerd op de inschatting ten tijde van de door de RvT goedgekeurde 
enkelvoudige begroting in december 2016, hierbij wordt uitgegaan van een bovengrens voor 4 
opleidingen.  
Er is een aantal ‘externe’ variabelen gehanteerd bij het opstellen van de meerjarenraming. Onderstaand 
de belangrijkste variabelen: 
 
Ontwikkeling studentenaantallen en prestaties 
 
 

Begroting 
2017 

Prognose 
2018 

Prognose 
2019 

Prognose 
2020 

Prognose 
2021 

Bachelorstudenten10 6.957 7.203 7.335 7.397 7.364 
Masterstudenten11 3.685 4.166 4.588 4.904 5.109 
Totaal aantal studenten 10.643 11.369 11.923 12.302 12.473 
      
Studiepunten 440.279 434.144 463.639 486.616 502.473 
Promoties 282 305 288 268 271 
Certificaten PDEng’ s 109 130 120 125 125 
    
Verwachting personele bezetting  
In onderstaande tabel is de te verwachten ontwikkeling van de fte-aantallen weergegeven. Daarbij wordt 
onderscheid gemaakt volgens de binnen de sector gebruikelijke systematiek over de functiegroepen 
wetenschappelijk personeel (WP), ondersteunend personeel (OBP) en studentassistenten (SA). Deze 
systematiek is qua indeling afwijkend ten opzichte van het voorgeschreven format Regeling 
jaarverslaggeving onderwijs (Rjo), maar sluit aan bij de binnen de sector gebruikelijke systematiek. De 
fte-aantallen zijn gebaseerd op realisatie 2016 en de inschatting ten tijde van de door de Raad van 
Toezicht goedgekeurde enkelvoudige begroting in december 2016 voor volgende jaren. 
 
Personele bezetting in gemiddelde FTE 

 
Begroting 

2017 
Prognose 

2018 
Prognose 

2019 
Prognose 

2020 
Prognose 

2021 

Vast wetenschappelijk personeel             584              584             606              636              657  
Tijdelijk wetenschappelijk personeel          1.299           1.254          1.171           1.093           1.021  
Totaal WP          1.883           1.838          1.777           1.729           1.678  
      
OBP          1.492           1.497          1.502           1.507           1.512  
Totaal TU/e          3.375           3.335          3.279           3.236           3.190  
 

                                                           
 
 
10 Het aantal bachelorstudenten is inclusief schakelstudenten (500 per jaar). Het aandeel niet-EER studenten 
bedraagt 2% (gemiddelde afgelopen jaren). 
11 Het aantal niet-EER studenten bedraagt 15% (gemiddelde afgelopen jaren). 
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Geconsolideerde balans 
 
Meerjarenraming balans 2017-2021 
(in miljoenen euro’s) 
 

Realisatie 
2016 

Begroting 
2017 

Raming 
2018 

Raming 
2019 

Raming 
2020 

Raming 
2021 

Immateriële vaste activa 3,7 4,4 3,5 2,6 1,7 0,9 
 Grond & gebouwen 257,3 288,7 297,3 280,1 293,1 300,5 
 Machines & apparatuur 14,9 12,1 12,2 13,1 11,7 11,4 
Materiële vaste activa 272,2 300,8 309,5 293,2 304,8 311,9 
Financiële vaste activa 5,2 5,7 6,4 6,7 6,8 6,5 
Vaste activa 281,1 310,9 319,4 302,5 313,3 319,3 
       
Voorraden 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
 Nog te vorderen op projecten in 

uitvoering 
21,8 21,6 21,2 20,5 20,1 19,9 

 Handelsdebiteuren 10,3 8,7 8,6 8,3 8,2 8,1 
 Kasbeperking OC&W 1,2 0,9 0,6 0,3 0,0 0,0 
 Schuldbekentenissen 

notebooks 
1,3 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

 Overige  12,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 
Vorderingen 46,7 41,1 40,2 38,9 38,1 37,8 
Liquide middelen 84,9 40,5 23,2 28,2 13,1 15,4 
Vlottende activa 131,9 81,8 63,7 67,3 51,5 53,5 
       
Totaal activa 413,0 392,8 383,1 369,9 364,8 372,8 
       
 Eigen vermogen* 141,4 144,3 141,4 137,2 129,9 128,4 
 Resultaat 7,9 -2,6 -3,6 -6,4 -0,3 -1,0 
Totaal eigen vermogen 149,3 141,7 137,8 130,8 129,7 127,4 
 Wachtgeld & WW/BW 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 
 Verlofdagen 7,6 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 
 Voorziening jubilea 3,9 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 
 Overige 14,1 9,1 7,1 6,7 6,4 6,1 
Voorzieningen 27,3 21,9 19,8 19,3 18,9 18,6 
 Langlopende rentedragende 

schulden 
88,8 87,5 86,3 85,0 83,8 82,5 

 Overige langlopende schulden 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
Langlopende schulden 92,6 91,5 90,3 89,0 87,8 86,5 
 Vooruit gefactureerd op 

projecten in uitvoering 
71,7 68,5 67,2 64,9 63,7 63,1 

 Verlofdagen 8,4 7,3 7,3 7,2 7,2 7,2 
 Rijksbijdrage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Negatief stand rekening courant 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 
 Kortlopende rentedragende 

schuld  
1,9 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

 Crediteuren en overigen 61,8 63,3 62,2 60,1 59,0 58,4 
Kort vreemd vermogen 143,8 137,7 135,2 130,7 128,5 140,3 
Totaal passiva 413,0 392,8 383,1 369,9 364,8 372,8 
 
*Voor de uitsplitsing van het eigen vermogen ‘Realisatie 2016’ wordt verwezen naar de Jaarrekening 
2016. In de ‘Begroting 2017’ en “Raming 2018-2021’ wordt als uitgangspunt gehanteerd dat alle 
resultaten worden toegevoegd of onttrokken aan de algemene reserve. 
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Toelichting op de balans 
Investeringen en afschrijvingen 
Onderstaand overzicht toont de totale investeringen in ICT, gebouwen en inventaris en apparatuur. De 
investeringen in gebouwen over de periode 2017 tot en met 2021 bedragen in totaal 165,5 miljoen euro. 
 
Investeringen en afschrijvingen 
(in miljoenen euro’s) 
 

Realisatie 
2016 

Begroting 
2017 

Raming 
2018 

Raming 
2019 

Raming 
2020 

Raming 
2021 

Investeringen in software 2,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Investeringen in gebouwen 19,7 44,8 28,6 6,7 34,6 30,0 
Investeringen in apparatuur en 
inventaris 

3,7 4,6 4,1 4,9 2,7 4,0 

       
Afschrijvingen software 0,0 0,7 0,9 0,9 0,9 0,8 
Afschrijvingen gebouwen 18,6 18,6 20,0 23,9 21,7 22,6 
Afschrijvingen apparatuur en 
inventaris 

4,3 3,8 4,0 4,0 4,2 4,3 

       
Huisvestingslasten 
(excl. afschrijvingen) 

22,9 22,1 22,8 24,4 24,0 24,1 

 
Langlopende leningen 
Door de investeringen in het kader van Campus 2020 neemt het saldo liquide middelen gestaag af.  
In onderstaand overzicht is het verloop van de langlopende leningen zichtbaar.  
 
Langlopende leningen 
(in miljoenen euro’s) 
 

Realisatie 
2016 

Begroting 
2017 

Raming 
2018 

Raming 
2019 

Raming 
2020 

Raming 
2021 

Stand 1 januari schulden lang 90,0 90,1 88,8 87,6 86,3 85,1 
Opname  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Naar rentedragende schulden 
kort 

1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Stand 31 december 
rentedragende schulden lang 

88,8 88,8 87,6 86,3 85,1 83,8 

       
Stand 31 december 
rentedragende schulden kort 

1,9 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Stand 31 december 
rentedragende schulden totaal 

90,7 90,1 88,8 87,6 86,3 85,1 

 
Stuurratio’s 
In 2010 zijn door de RvT voor een viertal ratio’s normen vastgesteld op enkelvoudig niveau. Jaarlijks 
wordt in de enkelvoudige meerjarenbegroting de ontwikkeling van deze ratio’s gepubliceerd.  
Alleen de huisvestingsratio laat vanaf 2019 (geconsolideerd vanaf 2018) een overschrijding zien, welke 
veroorzaakt wordt door de aanstaande investering in de renovatie van het hoofdgebouw Atlas (fase 3). 
De overige ratio’s laten geen overschrijdingen zien. 
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Stuurratio’s 
(in miljoenen euro’s) 
 

Realisatie 
2016 

Begroting 
2017 

Raming 
2018 

Raming 
2019 

Raming 
2020 

Raming 
2021 

eigen vermogen  149,3   141,7   137,8   130,8   129,7   127,4  
totaal vermogen  413,0   392,8   383,1   369,9   364,8   372,8  
       
Solvabiliteit12 (%) 36,2% 36,1% 36,0% 35,4% 35,5% 34,2% 
Solvabiliteitsnorm (%) 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
       
Exploitatieresultaat 7,9 -2,6 -3,6 -6,4 -0,3 -1,0 
Rente 4,9 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 
Belastingen 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Afschrijving immateriële vaste 
activa 

0,0 0,7 0,9 0,9 0,9 0,8 

Afschrijvingen gebouwen 18,6 18,5 20,0 23,9 21,6 22,6 
Afschrijvingen apparatuur 4,3 3,8 4,0 4,0 4,2 4,3 
EBITDA13 35,7 25,0 25,8 26,9 30,9 31,0 
       
Rente 4,9 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 
Aflossingsverplichting 1,9 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
Subtotaal 6,8 5,8 5,8 5,7 5,7 5,6 
       
Debt Service Cover Ratio14 5,3 4,3 4,5 4,7 5,4 5,5 
Debt Service Cover Ratio norm 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
       
Rente 4,9 4,6 4,5 4,5 4,4 4,4 
Totaal baten 335,4 338,4 334,7 332,7 338,6 338,6 
       
Huisvestingsratio bruto15 (%) 13,8% 13,4% 14,1% 15,9% 14,8% 15,1% 
Huisvestingsratio bruto-norm (%) 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 
Huisvestingsratio netto16 (%) 12,6% 11,9% 12,7% 14,4% 13,4% 13,7% 
Huisvestingsratio netto-norm (%) 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 12,4% 
       
Langlopende rentedragende 
schulden 

88,8 87,5 86,3 85,0 83,8 82,5 

Kortlopende rentedragende 
schulden 

1,9 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Netto schuld  91   89   88   86   85   97  
Norm max. netto schuld17 175 175 175 175 175 175 
 
De benoemde normen zijn vastgesteld voor TU/e enkelvoudig. De geraamde ratio's wijken beperkt af 
ten opzichte van de enkelvoudige meerjarenraming van de TU/e. 
 

                                                           
 
 
12 Solvabiliteit = eigen vermogen / totaal vermogen 
13 EBITDA = Resultaat voor belastingen, rente en afschrijvingen 
14 Debt Service Cover Ratio = EBITDA / (rente + aflossingsverplichtingen) 
15 Huisvestingsratio = huisvestingslasten inclusief rente en afschrijvingen / totale baten 
16 De netto huisvestingsnorm is voor 2013 en 2014 aangepast conform de in 2015 gehanteerde uitgangspunten. 
17 De Norm max. netto schuld is vastgesteld in Treasurystatuut. 
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Enkelvoudige stuurratio’s 

 
Realisatie 

2016 
Begroting 

2017 
Raming 

2018 
Raming 

2019 
Raming 

2020 
Raming 

2021 

Solvabiliteit (%) 36,2% 36,0% 35,9% 35,2% 35,3% 33,9% 
Debt Service Cover Ratio 5,4 4,1 4,2 4,4 5,1 5,1 
Huisvestingsratio bruto (%) 13,6% 13,2% 13,9% 15,7% 14,6% 14,9% 
Netto schuld (M€)  91   93   92   90   89   101  
 
 
Geconsolideerde staat van baten en lasten 
 
Meerjarenraming exploitatie 2017-2021 
(in miljoenen euro’s) 
 

Realisatie 
2016 

Begroting 
2017 

Raming 
2018 

Raming 
2019 

Raming 
2020 

Raming 
2021 

Rijksbijdrage 197,4 199,5 198,6 197,7 203,6 205,4 
Collegegelden 26,5 27,6 26,5 28,7 30,3 31,4 
Werk voor derden 98,4 98,0 96,3 93,2 91,7 90,9 
Overige baten 19,6 17,3 17,6 17,8 18,1 16,4 
Totale baten 341,9 342,4 339,1 337,4 343,7 344,1 
        
Beloning voor arbeid en sociale 
lasten 

196,6 202,5 201,4 200,3 199,8 199,1 

Overige personele lasten 18,0 17,1 16,8 16,6 16,5 16,3 
Totaal personele lasten 214,7 219,6 218,3 216,9 216,2 215,4 
        
Afschrijving immateriële vaste 
activa 

0,0 0,7 0,9 0,9 0,9 0,8 

Afschrijving gebouwen 18,6 18,5 20,0 23,9 21,6 22,6 
Afschrijving apparatuur en 
inventaris 

4,3 3,8 4,0 4,0 4,2 4,3 

Huisvestingslasten (excl. 
afschrijvingen) 

22,9 21,5 22,2 23,8 23,4 23,5 

Apparatuur en inventaris 16,4 14,0 14,0 13,9 13,6 13,5 
Materiaal gebonden lasten 13,3 14,8 14,8 14,7 14,6 14,5 
Diverse lasten 38,8 47,5 44,0 41,2 45,0 46,2 
Totale overige lasten 114,3 120,9 119,8 122,4 123,3 125,3 
Totale lasten 329,1 340,5 338,1 339,3 339,6 340,7 
        
Saldo baten en lasten 12,8 1,9 1,0 -1,9 4,1 3,3 
Rentebaten en rentelasten -4,9 -4,6 -4,5 -4,5 -4,4 -4,4 
Exploitatieresultaat 7,9 -2,6 -3,6 -6,4 -0,3 -1,0 
        
Inzet reserves 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Resultaat TU/e 7,9 -1,8 -3,6 -6,4 -0,3 -1,0 
  
Toelichting 
De gestage groei van het aantal studenten gaat naar verwachting nog een aantal jaren door. Dit is een 
positieve ontwikkeling, maar vraagt ook veel van de organisatie. De TU/e heeft in het afgelopen jaar 
gezocht naar wegen om de soms forse groei te beheersen. Onze uitgangspunten, die aan de basis 
staan van ons succes, blijven daarbij ongewijzigd: (onderzoeks)excellentie, kleinschalig onderwijs, 
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keuzeruimte, persoonlijke relatie tussen wetenschappelijke staf en student, en een sterke verwevenheid 
van onderwijs en onderzoek.  
Een negatief begroot exploitatieresultaat wordt voorzien voor 2017. Een belangrijk deel hiervan komt 
voor rekening van strategische investeringen voor het behoud van de genoemde TU/e uitgangspunten. 
Voor aanscherping, behoud en versterking van deze profilering trekt het CvB enkele miljoenen extra uit 
in 2017.  
Op basis van de maatschappelijke functie van de TU/e zou de lange termijn strategie zich richten op 
ongewijzigde groei, dit betekent dat geen bovengrens wordt ingesteld voor de instroom in opleidingen. 
Dit leidt echter tot een ongezonde financiële situatie met gevolgen voor de continuïteit van de TU/e. De 
TU/e zal derhalve een lange termijn strategie voeren waarbij een bovengrens wordt ingesteld voor een 
viertal opleidingen. Hiermee worden de aantallen studenten beperkt en fluctueert de staf (WP)-student 
ratio de komende jaren tussen 1 op 18 en 1 op 20. Hiermee realiseert de TU/e weliswaar continuïteit en 
een acceptabele financiële situatie, echter deze keuzes leiden nog niet tot blijvend positieve resultaten. 
Additionele keuzes zullen gemaakt moeten worden om een financieel gezonde universiteit te blijven.  
 
Rijksbijdrage 
De rijksbijdrage is geraamd op basis van het verdeelmodel van het ministerie van OC&W, aangevuld 
met een inschatting van specifieke tijdelijke c.q. geoormerkte onderdelen in de rijksbijdrage. Hierbij is 
rekening gehouden met de meerjarige doorwerking van wijzigingen zoals door OC&W met Prinsjesdag 
bekend gemaakt en de ontwikkelingen in studentaantallen en promoties en certificaten.  
Op basis van deze inschatting wordt verwacht dat in de komende jaren de rijksbijdrage stijgt van 199,5 
miljoen euro rijksbijdrage in 2017 naar 205,4 miljoen euro in 2021.  
Hierbij wordt opgemerkt dat de toekomstige verwerking van het studievoorschot nog niet is opgenomen 
in de rijksbijdrage. Dit zal waarschijnlijk een positief effect geven vanaf 2018.  
De aftopping van de promotiepremie vanaf 2017 is verwerkt naar de laatste inzichten.  
 
Collegegelden 
De collegegelden nemen toe vanwege een jaarlijkse groei in studentaantallen voor bachelor en 
masterstudenten van 27,6 miljoen euro in 2017 naar 31,4 miljoen euro in 2021.  
 
Werk voor derden 
Voor wat betreft de omvang van de 2e en 3e geldstroom wordt geen volumestijging voorzien.  
In lijn met de toename van WP worden aanvullende 3e geldstroom opbrengsten gegenereerd, waarbij 
rekening gehouden is met een vertraging van 1 jaar. De dekkingsmarge 3e geldstroom is consistent 
gehouden met de gemiddelde gerealiseerde dekkingsmarge in de meerjarenbegroting 2016.  
De in 2017 geraamde toename van de 3e geldstroomcompensatie voor de salarislasten van de externe 
impulsonderzoekers valt in latere jaren weg hetgeen een drukkend effect heeft op de groei van de 3e 
geldstroom.  
 
Personele lasten 
De loonkosten zijn gebaseerd op de CAO 2016 en de meest actuele percentages onder andere sociale 
lasten en pensioenen (2016). In meerjarig perspectief is geen loonkostenstijging opgenomen. De 
loonkosten stijgen in volume zowel als gevolg van de verwachte toename in WP, als gevolg van de groei 
in studiepunten, studentaantallen en daarmee gepaard gaande toename van de 3e geldstroom. De 
verhouding WP/Studenten ligt hierbij voor de jaren 2017-2021 tussen de 1 op 18,5 en 1 op 20. De 
stijging wordt gedeeltelijk teniet gedaan door de afloop van de Impuls Promovendi (vanaf 2018). Het 
aantal OBP is voor 2017-2021 in absolute FTE gelijk gehouden.  
 
Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zijn gebaseerd op de voorgenomen investeringen naar de stand september 2016. 
In de huisvestingslasten zijn naast de reguliere kosten voor onderhoud, energie etc. ook de extra 
afschrijvingslasten als gevolg van investeringen in nieuwbouw en renovatie vanwege de uitvoering van 
plan Campus 2020 opgenomen. Er is niet vooruit gelopen op strategische keuzes die worden voorbereid 
in het kader van Campus 2030.  
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Financiële baten en lasten 
De financieringslasten blijven ten opzichte van 2016 nagenoeg op hetzelfde niveau. Naar verwachting 
zullen de ontwikkelingen in de netto kasstroom een besluit noodzakelijk maken om in toekomstige jaren 
aanvullende (langlopende) financiering aan te trekken.  
 
Exploitatieresultaat en mutatie in reserve 
De RvT heeft eerder haar goedkeuring gegeven dat in de periode 2015 tot en met 2018 jaarlijks 
maximaal 2,0 miljoen euro onttrokken kan worden aan het eigen vermogen van de TU/e ter financiering 
van de impulsregeling en de voorfinanciering van de groei van het onderwijs. In de periode 2015 en 
2016 is het echter niet noodzakelijk gebleken om algemene reserves in te zetten ter voorfinanciering van 
onderwijs.  
In de jaren 2017 tot en met 2021 is sprake van een verwacht tekort. Om tot een sluitende 
meerjarenbegroting te komen is goedkeuring verkregen van de RvT om de reeds eerder toegezegde 
inzet van algemene reserves in de jaren 2015 tot en met 2018 gewijzigd in te zetten inclusief verhoging 
in de jaren 2018 tot en met 2021 ter voorfinanciering van de groei van het onderwijs.  
   
B. Overige rapportages 
 
Strategische ontwikkelingen 
In samenhang met het terugdringen van de groei liggen de verwachte prioriteiten voor de komende 
strategieperiode (2017-2021) bij de volgende punten.  
 
Groeibeheersing en selectie 
Zowel in onderwijs als onderzoek streeft de TU/e naar excellentie. Kleinschaligheid, hands-on onderwijs 
en keuzeruimte zijn essentieel voor een opleiding tot ingenieur aan de TU/e. Goed onderwijs is 
bovendien gebaat bij de koppeling van onderwijs en onderzoek. Dat betekent dat er keuzes gemaakt 
moeten worden om de groei aan te kunnen en waar nodig te temporiseren of zelfs tot staan te brengen.  
In 2017 wordt een pakket maatregelen voorbereid voor sommige studies en waar mogelijk, 
geïmplementeerd. 
 
Binden en boeien medewerkers 
Vanwege de sterke groei van het aantal studenten, zijn ongeacht het resultaat van de decentrale 
selectie de komende jaren naar verwachting 100 tot 150 extra wetenschappelijke medewerkers (UD, 
UHD en HGL) nodig. Dit noopt tot wijziging van de scouting en wervingsstrategie en gerichte ‘branding’ 
nationaal en internationaal. 
 
Onderwijsvernieuwing en groei in teken van kwaliteit en werkdruk 
De voorfinanciering van de groei is noodzakelijk om kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. De 
verdere ontwikkeling van het bachelor college en de graduate school is expliciet gericht op student 
activerend onderwijs. Digitalisering van het onderwijs (onder andere digitaal toetsen) en optimalisering 
van onderwijsondersteunende en ICT processen staan ook in het teken van het handhaven van de 
kwaliteit van het onderwijs en de vermindering van de werkdruk.  
Vergroten excellentie, maatschappelijke inbedding en werfkracht (2e en 3e geldstroom) onderzoek:  
Voor excellentie komen voor een periode van in ieder geval 4 jaar extra middelen ter beschikking. De 
TU/e wil langs een beheerst groeipad excellentie realiseren met een verantwoorde verhouding tussen 
de inzet in onderwijs en onderzoek. In dat kader wordt geïnvesteerd in multidisciplinair research in 
instituten en centers om te excelleren in onderzoek. 
 
Funding en Finance 
Op peil houden van de 2e en 3e geldstroom, benutten van de 4e geldstroom (philantropic funding). 
Daarnaast wordt een start gemaakt met het doordenken van een nieuw financieringsmodel. 
 
Service-infrastructuur op peil houden 
Inzet op ICT en management om onderwijs, onderzoek en dienstverlening te ondersteunen/ te 
professionaliseren. 
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Internationale impact 
De TU/e wil haar internationale impact van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie versterken. De 
TU/e wil meer diverse en goede internationale studenten en werknemers aantrekken. Een task group 
community is inmiddels gestart en zal in 2017 verbeterpunten inventariseren. 
 
Partnerships 
De TU/e is trots op haar samenwerking met haar partners in de industrie en met maatschappelijke 
organisaties. Deze samenwerking is essentieel voor kennisvalorisatie. Door gebruik te maken van 
elkaars expertise wordt onderzoek beter en kunnen gezamenlijke fundingaanvragen versterkt worden. In 
2017 zullen onze partnerships verder uitgebouwd en verstevigd worden.  
 

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

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

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

afzonderlijk organisatieonderdeel van de TU/e. 
Tevens wordt door het CvB opvolging gegeven en vindt monitoring plaats van de door de externe 
accountant vermelde aandachtspunten in de management letter en het accountantsverslag. 
 
In dit kader wordt opgemerkt dat binnen de TU/e in toenemende mate sprake is van gedeelde 
verantwoordelijkheden via matrix(achtige) structuren. Bij de inrichting daarvan is de goede en 
controleerbare bestuurlijke governance een aandachtspunt. 
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De directies van de deelnemingen leggen verantwoording af aan het CvB in haar hoedanigheid als 
aandeelhouder. Stafafdelingen, zoals Dienst Financiële en Economische Zaken adviseren het CvB in 
deze hoedanigheid om risico’s te signaleren en risico beperkende maatregelen te implementeren.  
 
P&C cyclus 
De instellingsbrede Planning & Control Cyclus (P&C-cyclus) ondersteunt de strategische planning voor 
de TU/e. Sturing vanuit de P&C cyclus vindt in de basis plaats op enkelvoudig niveau. De overige 
eenheden volgen hun eigen P&C cyclus welke in hoofdlijnen aansluit bij de instellingsbrede cyclus.  
De TU/e P&C- cyclus is een instrumentarium dat bestaat uit processen en producten, bestuurlijke 
dialoog en afspraken dat het bestuur en leidinggevenden van de TU/e (College van Bestuur, decanen 
en directeuren) in staat stelt om antwoorden te krijgen op de kernvragen: ‘Doen we de goede dingen?’ 
(strategie en planning) en ‘Doen we die dingen goed? (monitoring & evaluatie).  
De P&C-cyclus vormt hiermee het raamwerk dat het Bestuur en management in staat stelt doelen te 
formuleren, risico’s te identificeren, processen te monitoren en tijdig bij te sturen.  
Belangrijke elementen binnen de P&C-cyclus zijn:  
• Strategisch Plan 2020 van de TU/e, in dit plan staan de lange termijn doelstellingen van de TU/e op 

het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. Dit plan is het uitgangspunt voor de 
planning & control cyclus; 

• Begrotingscyclus, bestaande uit een financiële (meerjaren)kaderstelling, intern verdeelmodel, 
begrotingsplannen per organisatieonderdeel inclusief toelichting en een instellingsbegroting; 

• Het College van Bestuur keurt de begrotingsplannen van faculteiten en overige 
organisatieonderdelen goed. Hiermee wordt de instellingsbegroting inclusief toelichting opgesteld, 
die wordt goedgekeurd door de RvT. Hierbij heeft de Universiteitsraad adviesrecht; 

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

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

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

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

 
Financiering en treasurymanagement 
Het financieringsbeleid binnen de TU/e is vastgelegd in het Financieringsstatuut 2016 en beperkt zich tot 
de publiekrechtelijke rechtspersoon TU/e. Het Financieringsstatuut sluit aan bij de algemene regeling 
‘Beleggen, belenen en derivaten door instellingen voor onderwijs en onderzoek’, opgesteld door het 
Ministerie van OCW. Het bevat regels en normen met betrekking tot beleggen en belenen.  
 
Middelen van de TU/e worden slechts uitgezet of aangetrokken ten behoeve van de missie en de 
doelstelling van de organisatie en in overeenstemming met haar publiekrechtelijke taak. Tijdelijke 
overtollige liquiditeiten zijn op spaarrekeningen dan wel in deposito’s geplaatst bij banken met minimaal 
een A rating. Middelen worden risicomijdend en zo flexibel mogelijk uitgezet, met optimalisatie van de 
renteopbrengsten.  
Voor de langlopende leningen kent het Financieringsbeleid het match-uitgangspunt voor wat betreft de 
(economische)gebruiksduur. Dat wil zeggen dat lange termijn investeringen, met name vastgoed, 
worden gefinancierd met langlopende leningen, met minimaal renterisico gedurende de looptijd. 
Teneinde het renterisico van een aantal langlopende schulden af te dekken heeft de TU/e een 
renteswap afgesloten.  
 
Elk kwartaal rapporteert de treasuryfunctie aan het College van Bestuur met betrekking tot naleving van 
het financieringsstatuut. De rapportage bevat tenminste de volgende punten met toelichting over 
financiële gevolgen en risico’s: 
• positie van de financiële activa en passiva; 
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• verwachte ontwikkeling in de financiële activa en passiva; 
• (dreigende) overschrijding van de bepalingen van het statuut; 
• kasstroomprognose voor een periode van 5 jaar. 
 
Eenmaal per jaar controleert bureau Operational Audit de kwartaalrapportages en rapporteert aan het 
College van Bestuur over de naleving van het treasurystatuut. De externe accountant beoordeelt het 
rapport van Operational Audit per ultimo van het boekjaar en rapporteert de bevindingen samen met de 
bevindingen rond de jaarrekening aan het College van Bestuur en de RvT. In de jaarrekening worden de 
uitstaande beleggingen en leningen, de aangetrokken leningen en de afgesloten 
derivatenovereenkomsten verantwoord (paragraaf 8.5 en 8.8) in lijn met de Regeling beleggen, lenen en 
derivaten OCW 2016.  
 
Interne audit  
De TU/e beschikt over een interne auditafdeling. De onafhankelijke positie komt tot uitdrukking in een 
Audit Statuut waarin doel, functie, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en waarborgen ten behoeve 
van de onafhankelijkheid van de afdeling Operational Audit zijn vastgelegd. 
 
Audit Committee 
Het Audit Committee bereidt als commissie van de RvT de bespreking in de Raad voor van:  
• de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;  
• de naleving van de relevante wet- en regelgeving;  
• de financiële informatieverschaffing door de universiteit en haar deelnemingen;  
• de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;  
• de financiering van de universiteit conform belegging- en financieringsstatuten;  
• de administratieve organisatie en de daaraan ten grondslag liggende informatiesystemen. 
 
B2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden 
Daar waar in de voorgaande paragraaf ingegaan wordt op de aanwezigheid en werking van het interne 
risicobeheersings- en controlesysteem in het algemeen wordt in deze paragraaf ingegaan op een aantal 
specifiek voor de TU/e geldende risico’s en de wijze waarop deze beheerst worden. 
 

Strategische en operationele risico’s 
Algemeen 
Onderwijs 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.  
De aanhoudende groei van de studentenaantallen en de daarvoor noodzakelijke groei van het 
wetenschappelijk personeel stelt de TU/e voor een belangrijke uitdaging om kwaliteit en identiteit te 
waarborgen. Belangrijke aandachtspunten zijn de tijdige onderwijsinzet bij de meest groeiende 
opleidingen, de algemene werkdruk van het wetenschappelijk personeel en de hiervoor noodzakelijke 
voorfinanciering. Voorfinanciering niet alleen van de onderwijsinzet, maar ook het op peil houden van de 
onderzoeksinzet met als doel het handhaven van de hoge internationale impact van het onderzoek aan 
de TU/e en het voorzien in onderzoeksmiddelen voor die disciplines waar de studentenaantallen 
groeien. Dit laatste om de samenhang onderwijs en onderzoek te waarborgen. Aanhoudende groei 
brengt voorts de noodzaak van adequate laboratoria, werkplaatsen en onderwijsruimten met zich mee, 
waardoor de financiering van het onderwijs en onderzoek binnen de geldende kaders onder zware druk 
staat. 
 
De uitdaging voor de komende periode is het handhaven van de basisuitgangspunten van het onderwijs 
aan de TU/e, zoals kleinschaligheid en de onlosmakelijke verwevenheid van onderwijs en onderzoek en 
het tegelijkertijd het behoud van de onderzoeksinzet en onderzoeksexcellentie en niet in de laatste 
plaats van bijbehorende faciliteiten. 
 
Risicobeheersing 
De TU/e zal een lange termijn strategie voeren waarbij onder andere een bovengrens wordt ingesteld 
voor een viertal opleidingen. Hiermee worden de aantallen studenten beperkt en fluctueert de staf (WP)-
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student ratio de komende jaren tussen 1 op 18 en 1 op 20. In 2017 wordt een pakket maatregelen 
voorbereid voor deze studies en waar mogelijk, geïmplementeerd.  
 
Wijzigingen rijksbekostiging 
Er bestaat onzekerheid en onvoorspelbaarheid binnen het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek met betrekking tot bezuinigingen en stelselwijzigingen van de rijksbijdrage die OCW aan 
universiteiten verstrekt. De bekostiging door het rijk staat onder druk en de rijksbijdrage per student 
neemt geleidelijk af. 
Snel groeiende instroom van studenten legt additionele druk op onderwijsgerelateerde kosten die voor 
de baat uit gaan. Deze aspecten leiden tot een onzekerheid in de beschikbare middelen en mogelijke 
scheefgroei waarmee de TU/e haar organisatie exploiteert en waar de organisatie tijdig op moet 
anticiperen. Compensatie van inkomsten uit andere geldstromen is echter ook zeer onzeker. De 
kwaliteitsdoelstellingen voor onderwijs en onderzoek als opgenomen in de Wetenschapsvisie 2025 en 
Strategische agenda HO en onderzoek komen hierdoor onder druk te staan. 
 
Risicobeheersing rijksbekostiging 
Middelen voor onderwijs en onderzoek worden zoveel mogelijk beschermd door het realiseren van 
besparingen in de bedrijfsvoering, inkoop en inhuur van (duur) extern personeel, alsmede door 
optimalisaties in het onderwijs waar dat mogelijk is, zonder dat de kwaliteit wordt aangetast. Ook 
scenarioanalyses huisvesting en het stimuleren van ondernemerschap zijn te nemen maatregelen. 
Verder tracht de TU/e door middel van een actief public affairsbeleid zowel rechtstreeks als via de 
VSNU, invloed uit te oefenen op de voor de TU/e relevante besluitvorming met betrekking tot 
financiering van onderwijs en onderzoek. 
 
Funding onderzoek 
De TU/e is een onderzoeksuniversiteit. Essentieel hierbij is dat de wetenschappelijke staf in gelijke mate 
onderwijs en onderzoeksactiviteiten verricht. Onderzoek wordt vooral door externe middelen 
gefinancierd, de 2e en 3e geldstroom. De onderzoeksfinanciering staat in toenemende mate onder druk 
als gevolg van het wegvallen van bronnen zoals de FES gelden, maar ook vanwege de toenemende 
concurrentie binnen Europa.  
Actueel bijkomend probleem is de matchingsproblematiek onderzoeksgelden. Groei qua 
studentenaantallen noopt tot aanvullende wetenschappelijke staf en daarmee tot groei van het 
onderzoeksvolume. Niet alle onderzoeken hebben echter 100% funding. De relatieve stijging van de 2e 
en 3e geldstroom resulteert in een toenemende matchingbehoefte die vanuit andere geldstromen dient 
te worden gefinancierd, waardoor nieuwe ontwikkelingen onvoldoende tot wasdom komen. 
Ten slotte geldt dat de voorwaarden waaronder 2e en 3e geldstromen kunnen worden verkregen 
complexer worden, hetgeen resulteert in afrekenrisico voor de TU/e (zie ook paragraaf ‘Kredietrisico’). 
Op het gebied van financiering zal in 2017 verder worden onderzocht hoe de TU/e de zogenaamde 4e 
geldstroom – philantropic funding – beter kan benutten.  
 
Risicobeheersing funding onderzoek 
In de afgelopen jaar heeft de TU/e uit eigen middelen zogenaamde ‘impulsgelden’ vrijgemaakt waarmee 
cofinanciering van onderzoek vanuit het bedrijfsleven gestimuleerd werd. Het initiatief om in 2017 en 
volgende jaren expliciet middelen vrij te maken voor onderwijsexcellentie heeft ook een positief effect op 
onderzoeksfunding. 
TU/e verwacht dat de 2e geldstroom de komende jaren nagenoeg gelijk blijft en zet in op het vergroten 
van de 3e geldstroom door uitbreiding en professionalisering van de project office ondersteuning. Met 
betrekking tot de 4e geldstroom is in 2016 een apart team van start gegaan dat in 2017 concrete 
plannen zal opleveren die – op de lange termijn – tot meer financiering voor concrete en aansprekende 
projecten zouden moeten leiden.  
 
Werving wetenschappelijk personeel 
De TU/e heeft de komende jaren naar verwachting 100 tot 150 extra wetenschappelijk medewerkers 
nodig. De aantallen te werven medewerkers vraagt om een structuur waarbinnen afstemming tussen 
alle betrokken partijen plaats dient te vinden over tijdigheid en een juiste match tussen vraag en aanbod.  
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Risicobeheersing Werving wetenschappelijk personeel 
In 2016 heeft de Taskforce Recruitment WP advies uitgebracht over de wijze waarop de 
wervingsinspanningen en aanpak kan worden opgeschaald/ geïntensiveerd ten behoeve van de 
vervangings‐ en uitbreidingsvraag de komende jaren. Hier wordt in 2017 nadrukkelijk aandacht aan 
besteed.  
 
Verbinding beleidsvorming en betrokkenheid studenten en personeel 
Het maatschappelijk en politiek debat over de institutionele inrichting van het hoger onderwijs en 
onderzoek in Nederland is nog gaande. Ook binnen de TU/e vindt dit debat plaats en uiten groepen 
studenten en medewerkers hun ideeën en zorgen. Het risico is dat er een te grote afstand ontstaat 
tussen beleidsvorming en de uitvoering door of ten behoeve van studenten, wetenschappelijk en 
ondersteunend personeel. 
Niet onopgemerkt hierbij is de zogenaamde ‘toezichtsparadox’: autonomie om naar eigen inzicht hoogst 
mogelijke kwaliteit te leveren wordt begrensd door extra wet- en regelgeving en verscherpt toezicht- 
intern en extern. 
 
Risicobeheersing betrokkenheid 
Het College van Bestuur zoekt actief het gesprek met medewerkers en studenten, ook buiten de 
bestuurlijke gremia. Samen met de Universiteitsraad en betrokken groepen wordt de dialoog gevoerd en 
wordt voortdurend geïnventariseerd welke issues er binnen de TU/e (h)erkend worden. Aan de hand van 
de uitkomsten wordt themagewijs het gesprek gevoerd. 
 
Ontwikkelingen IT 
Het belang van IT voor de bedrijfsvoering en het primaire proces neemt steeds verder toe voor TU/e. 
Het zetten van stappen naar de ‘digitale universiteit’ is één van de randvoorwaarden zoals benoemd in 
het strategisch plan TU/e 2020.  
Met de toenemende investeringen in IT in de basisprocessen van de TU/e nemen de afbreuk- en 
imagorisico’s toe. Ook specifiek de projectrisico’s kunnen een groot effect hebben op de beschikbare 
financiële middelen.  
 
Risicobeheersing IT 
Voor de realisatie en de governance van de IT-projecten is een ‘Information Office’ ingericht dat via 
zogenaamde ‘tafels’ van gebruikers op inhoud en begroting gestuurd wordt. Via de reguliere P&C cyclus 
wordt de financiële voortgang bewaakt. 
 
Huisvesting 
De TU/e heeft een meerjarenplanning “Campus 2020” ontwikkeld. Dit hangt samen met omvangrijke 
verbouw- en nieuwbouwplannen die zorgen voor additionele huisvestings- en financieringslasten.  
Over de periode van 2016 tot en met 2020 heeft TU/e voor 126 miljoen euro aan investeringen gepland 
voor de realisatie van Campus 2020. De renovatie van het ‘Atlas’- gebouw is in het najaar van 2015 
gestart en zal lopen tot eind 2018.  
Aan de realisatie en financiering van deze huisvestingsplannen zijn aanzienlijke risico’s verbonden die 
kunnen leiden tot het overschrijden van budgetten, uitloop van de planning, het niet behalen van de 
gewenste kwaliteit en/of imagoverlies. Daarnaast moet het aantal studenten en afgestudeerden de 
komende jaren overeenkomstig de verwachtingen blijven stijgen om de investeringen te kunnen dragen. 
Momenteel wordt er gewerkt aan de herziening van het Campus 2020 plan, het Campus 2030 plan. 
Hierin worden de huisvestingsinvesteringen t/m 2030 inzichtelijk gemaakt, deze zal in 2017 afgerond 
worden. 
 
Risicobeheersing huisvesting 
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.  
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 
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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 RvT vastgestelde huisvestingsratio. De 
stuurgroep heeft geconstateerd dat de huisvestingsratio op macro niveau voldoende functioneert, maar 
minder goed werkt bij incidentele investeringsbeslissingen. In de komende periode wordt het gebruik 
van de huidige huisvestingsratio heroverwogen. 
 
Integriteit en Compliance 
Op tal van terreinen wordt wet- en regelgeving geleidelijk verder aangescherpt.  
Ook aan wetenschappelijke en bestuurlijke integriteit worden vanuit de samenleving hogere eisen 
gesteld. Verder zijn er integriteitsaspecten verbonden aan vastgoed- en campusontwikkeling waarmee 
de TU/e te maken heeft. Verantwoordelijkheden voor uitvoering van beleid en voor beheer zijn binnen 
de TU/e veelal sterk gedecentraliseerd naar de faculteiten en diensten. Hierdoor ontstaat een risico dat 
op sommige plaatsen binnen de organisatie kennis over wet- en regelgeving, integriteitscodes en het 
bewaken van de handhaving daarvan tekort schiet, waardoor de kans ontstaat dat ongewild wet- en 
regelgeving, en integriteitsstandaarden niet volledig in acht genomen wordt.  
Als gevolg van recente wet- en regelgeving en toekomstige ontwikkelingen neemt het fiscaal risicoprofiel 
van TU/e en haar deelnemingen toe.  
 
Risicobeheersing Integriteit en Compliance 
Met betrekking tot wetenschappelijke integriteit hanteert de TU/e een stringent beleid (Regeling 
wetenschappelijk beleid), waarin geen enkele concessie ten aanzien van wetenschappelijke en 
publicitaire zorg wordt toegestaan. De VSNU gedragscode wordt aan nieuwe promovendi voor 
ondertekening voorgelegd.  
Met betrekking tot beheersing van integriteitsrisico’s op het gebied van vastgoed (aanbestedingen, 
integriteit van partners e.d.) geldt dat partijen die werken aan de uitvoering van campusprojecten, 
worden geselecteerd. In de selectiecriteria is sprake van toetsing op integriteit, soliditeit, continuïteit, 
goed werkgeverschap en duurzaamheid; te goeder naam en faam bekendstaande partijen. Daartoe 
heeft de TU/E de code MVO Duurzaamheid en de Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap in de 
bouw (de TU/e is lid van het opdrachtgeversforum) ondertekend. Dit is opgenomen in de 
inkoopvoorwaarden van de TU/e. Deze gedragslijn wordt ook toegepast bij de keuze van partijen met 
wie in vastgoed wordt samengewerkt. 
Samenwerkingsovereenkomsten worden vooraf voorgelegd aan de RvT. Met betrekking tot overige 
risico’s ten aanzien van compliance zijn er maatregelen genomen in de vorm van verscherpte 
procedures (en intern toezicht), op het gebied van rechtmatigheid van aanbestedingen, inhuur van 
extern personeel en handhaving van de Wet Normering Topinkomens (WNT).  
Binnen de dienst Financiën en Economische zaken zijn specialisten aangesteld met als 
aandachtsgebieden fiscaliteit en compliance. 
In het kader van de zogenaamde ‘spendanalyse’ analyseert de afdeling Inkoop van de TU/e 
overeenkomstig de aanbestedingswet-en regelgeving de naleving van de Europese 
aanbestedingswetgeving. 
 
Informatiebeveiliging & privacy 
De TU/e is een open organisatie met grote aantallen interne en externe betrokkenen. De sterke 
informatie- en ICT-afhankelijkheid binnen de reguliere processen (onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsvoering), de eisen vanuit samenwerkingsverbanden, de voortdurende cyberdreigingen en 
toenemende privacyverplichtingen (zoals meldplicht datalekken en Europese privacy verordening) 
vereisen passende risicobeheersing. 
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Risicobeheersing Informatiebeveiliging & privacy 
De TU/e beschikt over een vastgesteld informatiebeveiligingsbeleid en een 
informatiebeveiligingsorganisatie onder coördinatie van de Chief Information Security Officer. Deze 
beveiligingsorganisatie draagt zorg voor gegevensclassificatie en het treffen van passende technische 
en organisatorische beveiligingsmaatregelen binnen en buiten de organisatie (externe dienstverleners 
via contractuele afspraken). Naast zelfevaluaties en benchmarks vindt toezicht plaats door de externe 
accountant en laat de universiteit op ad hoc basis gespecialiseerde partijen onafhankelijke audits en 
reviews uitvoeren.  
 
Arbo, Milieu, Veiligheid & Stralingsbescherming 
Binnen de TU/e wordt onderwijs gegeven en onderzoek uitgevoerd waarbij gewerkt wordt met 
gevaarlijke stoffen en materialen. Binnen de TU/e wordt ernaar gestreefd zo veilig mogelijk te werken. 
Dit met het doel om schade en letsel te voorkomen. 
 
Risicobeheersing 
De TU/e beschikt over een Arbo-, Milieu- & Veiligheidsorganisatie. Bestaande uit een centrale 
organisatie en decentrale professionals. De decentrale professionals zijn het eerste aanspreekpunt en 
zorgen voor de dagelijkse ondersteuning bij het uitvoeren van het Arbo-, Milieu- en Veiligheidsbeleid. 
Indien noodzakelijk worden maatregelen getroffen om de risico’s voor mens, dier en omgeving zo klein 
mogelijk te laten zijn. Hierbij is specifiek aandacht voor radioactief materiaal.  
 
Reputatie schade/financiële risico’s inzake penvoerderschappen 
Samenwerking op nationaal en internationaal niveau en in verband met andere universiteiten en 
bedrijven leiden voor TU/e tot het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden. Het aangaan van 
samenwerkingsverbanden leidt tot diverse (financiële) risico’s, waaronder het risico op imagoschade. 
Daarnaast is TU/e gebonden aan wet- en regelgeving (onder meer handreiking publiek-privaat en notitie 
helderheid). Samenwerkingsverbanden met partners vallen vaak buiten de reguliere rapportagestructuur 
en governance. Hierdoor bestaat het risico dat onvoldoende zicht is op de inrichting, geldstromen, 
afspraken, rechtmatigheid/fiscaliteit en continuïteit van de samenwerkingsverbanden. 
 
Risicobeheersing penvoerderschappen 
Tijdens de contractvorming is aandacht voor het inrichten van een goede governance structuur ten 
aanzien van de samenwerkingsverbanden doordat ondersteunende juridische en financiële diensten 
binnen de TU/e vanuit de specifieke expertise in staat gesteld worden hieraan ondersteuning te bieden.  
 
Indien sprake is van overwegend private activiteiten worden deze gepositioneerd binnen de private 
holding en deelnemingenstructuur opdat geen risico’s gelopen worden door de publieke TU/e 
organisatie. 
 

Financiële risico’s  
Financieringsrisico 
Voor de financiering van het bestaande vastgoed en de lopende investeringen in het vastgoed zijn 
arrangementen overeengekomen met de Rabobank en met de Bank Nederlandse Gemeenten. In deze 
beide arrangementen is voor de basisrente langdurige zekerheid verkregen. Daarbij is de 
liquiditeitsopslag voor 3 jaar overeengekomen. 
Per 31 december 2016 heeft de TU/e een aantal leningen met een totaal bedrag van 90,7 miljoen euro 
met een gemiddelde resterende looptijd van 19,4 jaar. 
Voor de going-concern activiteiten is een rekening-courant faciliteit met de Rabobank overeengekomen 
tot een maximum van 13 miljoen euro. 
 
Risicobeheersing 
Teneinde de renterisico’s van de langlopende schulden bij de Rabobank af te dekken is een renteswap 
afgesloten. Deze door de TU/e afgesloten renteswap voldoet aan de regeling ‘Beleggen, belenen en 
derivaten door instellingen voor onderwijs en onderzoek’. Door deze renteswap heeft de TU/e zich 
verzekerd van een vast rentepercentage voor de gehele looptijd van de lening. Hiermee wordt 
rentezekerheid verkregen voor de volledige looptijd van de lening afgezien van mogelijke 
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liquiditeitsopslagen. Jaarlijks wordt het verschil getoond tussen het vaste renteniveau in de swap en de 
variabele rente die wordt vergoed op de ontvangen lening. De renteswap resulteert in een waarde 
afhankelijk van de huidige variabele rente. De reële waarde van de renteswap is volgens de 
kostprijshedge-accountingmethode niet direct in de jaarrekening verwerkt. De genoemde actuele 
waarde van de renteswap heeft een informatieve waarde en wordt toegelicht in de jaarrekening. 
In de overeenkomst zijn een aantal financiële convenants opgenomen. Periodiek wordt getoetst of 
voldaan wordt aan de financiële convenants (solvabiliteitsratio en debt service coverage ratio) 
behorende bij het financieringsarrangement van de Rabobank.  
Periodiek wordt de benutting en hoogte van de rekening-courant faciliteit van de Rabobank geëvalueerd 
in relatie tot de meerjaren kasstroomprognose. 
 
Kredietrisico 
De baten van de TU/e zijn in hoofdzaak afkomstig van de overheid, dan wel overheidsgerelateerde 
organisaties waardoor het kredietrisico van de TU/e beperkt is. Wel is er een lichte toename van het 
kredietrisico bij subsidieprojecten waarbij een privaat bedrijf optreedt als penvoerder en nalatig is bij het 
doorstorten van de voor de TU/e bestemde subsidiegelden.  
 
Risicobeheersing 
Zie ‘Reputatie schade/financiële risico’s inzake penvoerderschappen’.  
 
Valutarisico 
Gezien de geringe omvang van transacties in buitenlandse valuta is het valuta risico van de TU/e zeer 
beperkt. 
 
Risicobeheersing 
Er bestaat de verplichting, volgend uit het Financieringsstatuut, om transacties groter dan een waarde 
van 0,1 miljoen euro af te dekken.  
 
B3. Rapportage toezichthoudend orgaan 
De rapportage van het toezichthoudend orgaan bij de TU/e maakt qua voorgeschreven opzet ook deel 
uit van de continuïteitsparagraaf. In dit verslag is er voor gekozen deze RvT-rapportage op te nemen in 
het Bestuursverslag.  
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2.1 Profiel en beleid 
 
Bachelor College 
De TU/e heeft haar bachelor onderwijs gebundeld in het TU/e Bachelor College. Deze driejarige 
bacheloropleidingen (BSc) bestaan uit majorvakken (vakken van de gekozen discipline), basisvakken, 
vrije keuzeruimte en een keuze uit ‘USE-vakken’ (User, Society, Enterprise). Sommige faculteiten 
hebben meerdere bacheloropleidingen onder dezelfde Croho-registratie. De TU/e verzorgde eind 2016 
16 bacheloropleidingen, waaronder de nieuwe opleiding Data Science die samen met TiU wordt 
verzorgd, zie tabel in bijlage 5. 
 
Stabiliseren groei met aandacht voor differentiatie 
Met 2050 nieuwe bachelor studenten in september 2016 is de instroom gegroeid met 6.4% t.o.v. 2015. 
Dit is binnen de groei van in totaal 30% zoals die is beoogd voor 2020. Absoluut gezien is het aantal 
meisjes gestegen met 13.4% en het aantal internationale studenten met 7%. Relatief gezien is het 
aandeel meisjes van de totale instroom gestegen van 25.6% in 2015 naar 27.4% in 2016. Het aandeel 
internationale studenten is in diezelfde periode vrijwel constant gebleven (9%). Het aantal instromende 
studenten van buiten Noord-Brabant en Limburg is maar licht gestegen. Door een stijging van het aantal 
instromers uit Limburg is de verhouding lokaal versus niet-lokaal hetzelfde gebleven, namelijk 62% 
versus 38%. 
 
Kleinschalig onderwijs 
Om de mogelijkheden van kleinschalig onderwijs zonder toename in de werkdruk van docenten na te 
gaan zijn twee onderzoeken belegd bij ESoE: een onderzoek naar de inzet van student-assistenten in 
het onderwijs en een onderzoek naar het effectief inzetten van peer-review. Daarnaast is de inzet van 
tutoren in bepaalde vakken aan de TU/e geëvalueerd. De inzichten uit deze onderzoeken zijn nog niet 
omgezet in concrete pilots of projecten op faculteiten. In 2017 wordt een aanknopingspunt hiervoor 
gezocht bij het OGO (OntwerpGericht Onderwijs) omdat dit de mogelijkheid biedt voor het uitdagen van 
studenten en het verdiepen van hun kennis zoals bijvoorbeeld bij het afstudeerproject gebeurt. 
 
Verbindingen en samenhang binnen de bachelor opleidingen 
Om de coherentie binnen het curriculum als geheel te versterken en om een optimalisatieslag te maken 
in de implementatie van de Bachelor College uitgangspunten, zijn voor de vijf basisvakken samen een 
set van curriculumdoelen geformuleerd. In overleg met de opleidingsdirecteuren is besloten om het 
basisvak Modelleren te vervangen door een nieuw basisvak: Data Analytics for Engineers. Met een 
nieuw gevormd docententeam Basisvakken is een traject gestart om op basis van deze gezamenlijke 
doelen elk van de basisvakken te optimaliseren en om waar mogelijk verbindingen te leggen tussen de 
basisvakken onderling. Eind februari 2017 wordt besloten of de geoptimaliseerde basisvakken in het 
komende academische jaar van start kunnen gaan of dat de optimalisatie gefaseerd plaatsvindt. De 
communicatiekant van verbindingen en samenhang komt later aan bod. 
 
Hands-on component 
Eén van de aanbevelingen uit de evaluatiestudie die in 2015 is uitgevoerd door een externe deskundige, 
is om in de opleidingen de hands-on component te versterken zodat studenten op een integratieve 
manier hun kennis kunnen toepassen op echte problemen uit de ingenieurspraktijk. In het traject 
‘Optimalisatie van de basisvakken’ is het opnemen van een hands-on component nadrukkelijk 
meegenomen. Ook hebben twee faculteiten een voorstel ingediend voor een nieuwe USE-leerlijn 
volgens de nieuwe inrichtingsprincipes, waar een hands-on component deel van uit maakt. In het 
voorjaar van 2017 wordt van nog twee faculteiten een voorstel voor zo een nieuwe USE-leerlijn 
verwacht. 
 
  

2 Onderwijs en studenten 
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Graduate School 
Het onderwijs na de bacheloropleidingen wordt aangeboden binnen 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 te laten aansluiten. In bijlage 5 is het aanbod 
aan masteropleidingen, ontwerpersopleidingen en promotieopleidingen per graduate program in 2016 
weergegeven. 
 
Masterprogramma’s 
Er is aandacht voor internationalisering, professionele vaardigheden van studenten en 
uitstroomprofielen met carrière-oriëntatie. 
Vanaf het collegejaar 2016-2017 is de mogelijkheid een internationale ervaring op te doen. In 2020 zou 
90% van de Nederlandse studenten vakken in het buitenland gevolgd moeten hebben of een 
onderzoekstage. Verder wordt het buddy systeem geïntensiveerd om de integratie van Nederlandse en 
internationale studenten te bevorderen. Ook is afgesproken dat in minimaal één mastervak per opleiding 
de groepssamenstelling internationaal moet zijn, wat wil zeggen dat Nederlandse en buitenlandse 
studenten in een groep samenwerken. 
Om studenten te faciliteren bij het werken aan hun professionele vaardigheden is een digitaal Skills Lab 
ingericht. Studenten doen een skills assessment als verplicht onderdeel van hun opleiding en bespreken 
dat met hun mentor. 
Er wordt gewerkt aan plannen om carrière-oriëntatie te bevorderen. 
 
Ontwerpersopleidingen 
In 2015 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de positionering van de ontwerpersopleidingen 
binnen de TU/e. De ontwerpersopleidingen zijn en blijven integraal onderdeel van de Graduate School, 
waarbij de kaderstelling van de programma’s de verantwoordelijkheid is van de Dean van de Graduate 
School. Deze heeft een Projectgroep ingesteld om met voorstellen te komen voor een herziening van de 
ontwerpersopleidingen. De Projectgroep heeft hiervoor eind 2015 ontwerpprincipes opgeleverd. De 
detaillering heeft in 2016 plaatsgevonden in overleg met het management van de opleidingen. 
Onderdeel daarvan waren voorstellen inzake kwaliteitszorg van de ontwerpersopleidingen. Deze zijn 
inmiddels besproken met de directeuren graduate programs en afgestemd met de 
ontwerpersopleidingen in Delft en Twente en de landelijke kwaliteitsbeoordelaar CCTO. CCTO zal nog 
reageren op de inhoud. Inzet is op basis van goed geregelde kwaliteitszorg per instelling over te gaan 
van certificering per ontwerpersopleiding naar certificering per instelling/graduate school. Inzake het 
onderwerp verbetering van de inbedding van de ontwerpersopleidingen in de faculteiten loopt de 
discussie nog. 
 
Promotie-opleidingen 
Ten aanzien van de promotieopleidingen is in 2015 door de Dean Graduate School een Stuurgroep 
ingesteld. Deze heeft inrichtingsprincipes ontwikkeld voor de promotieopleidingen. Deze zijn verwerkt in 
een Discussion Paper dat breed bediscussieerd is in 2016, met alle betrokkenen, waaronder m.n. 
promotoren en promovendi. Op basis van deze input is een Position Paper opgesteld en na een intern 
besluitvormingstraject vastgesteld. Inmiddels is gestart met de implementatie van de voorstellen in het 
Position Paper.  
 
Groeibeheersing en selectie 
De TU/e is erin geslaagd om ook in 2016 weer veel nieuwe studenten aan te trekken. De Universiteit is 
hier trots op, maar maakt zich ook zorgen. Zo groeit de student-staf ratio met de toenemende 
studenteninstroom mee van 1:14 in 2010, naar 1:20 in 2020. De werkdruk voor docenten stijgt en het is 
moeilijk om vacatures te vervullen. Hierdoor staat de kleinschaligheid van onze universiteit, met 
ingenieursonderwijs in laboratoria, en individuele, onderzoeksgerichte Bachelor scripties en 
afstudeerprojecten en -begeleiding onder druk. De universiteit kan hierdoor niet anders dan een 
capaciteitslimiet stellen, zodat ook de balans tussen onderwijs en onderzoek in evenwicht blijft en 
docenten ook tijd hebben voor noodzakelijke onderwijsvernieuwingen. Alleen op deze manier kan de 
TU/e goed onderwijs aan haar studenten blijven geven en daarmee de afstudeerders leveren waar de 
arbeidsmarkt om roept. 
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De TU/e streeft naar beheersing van de groei van het aantal bachelorstudenten en masterstudenten met 
behoud van kwaliteit en met behoud van de internationaliseringsdoelstellingen en de diversiteit aan 
studenten. Om dit te bereiken zijn onder leiding van de Deans twee taskforces in het leven geroepen, de 
‘taskforce beheerste groei bacheloropleidingen’ en ‘taskforce beheerste groei masteropleidingen’. Beide 
brengen in 2017 een advies aan het College van Bestuur uit over de korte termijn maatregelen die nodig 
zijn om de groei in Bachelor en Master opleidingen te beheersen. Met name over aanpassingen in de 
matchingsinstrumenten en in de toelatingseisen voor de masteropleidingen. De ‘taskforce beheerste 
groei bacheloropleidingen’ brengt hiernaast ook advies uit over de lange termijn maatregelen op het 
gebied van decentrale selectie (numerus fixus) binnen opleidingen. De TU/e heeft in 2016 aangekondigd 
vanaf studiejaar 2018/2019 voor een viertal opleidingen een capaciteitslimiet te introduceren. 
  
Honors Academy 
De TU/e biedt aan haar bachelor studenten via de Honors Academy een honors programma aan, met 
een omvang van 30 studiepunten. In september 2016 zijn 91 studenten gestart, verspreid over acht 
honors tracks: Big Data, Competitive Programming and Problem Solving, Empowerment for Health and 
Wellbeing, Energy Transition, High Tech Systems, Molecular Health Sensors Challenge (SensUs), 
Smart Cities, en Smart Mobility. In 2016 heeft de SensUs track haar eerste internationale Challenge 
georganiseerd voor studententeams uit zes landen en heeft de Smart Cities track een plaats bemachtigd 
in de finale van de Solar Decathlon Middle East, met de bijbehorende subsidie van 0,1 miljoen euro. 
 
Vanaf september 2015 kunnen ook master studenten deelnemen aan een honors programma binnen de 
Honors Academy, met een omvang van 20 studiepunten. Hierbij zijn personal leadership en professional 
development kernelementen. In september 2016 zijn 31 master studenten aan dit honors traject gestart, 
wat een groei van 82% is ten opzichte van de instroom van 17 studenten in september 2015. 
 
Certificaatprogramma’s 
Certificaatprogramma’s (TU/e+ programma’s) zijn non-degree programma’s met een studielast van 
tenminste 15 studiepunten waarmee de TU/e zich profileert op onderwijsgebied. Ze kunnen zowel op 
eigen studenten als op externe doelgroepen gericht zijn, bijvoorbeeld certificaat ‘Fysica in de kliniek’ of 
‘Technologie en duurzaamheid’. 
 
Postgraduate Onderwijs 
Ingenieurs en andere kenniswerkers op het terrein van techniek en bètawetenschappen blijven zich 
ontwikkelen, ook na het afronden van hun opleiding aan de TU/e of een andere universiteit. De TU/e 
biedt tal van mogelijkheden op het terrein van post-initieel onderwijs en verdere professionele 
ontwikkeling. Dit onderwijs wordt deels vanuit de TU/e en deels in samenwerking met externe partijen 
ontwikkeld en verzorgd. 
 
Advisering en verwijzing 
Voorlichting bacheloronderwijs en matching VWO-TU/e 
De TU/e biedt potentiële bachelorstudenten met studievoorlichtings- en aansluitingsactiviteiten de 
nodige hulp bij het maken van hun studiekeuze. De aansluitingsactiviteiten zijn gebundeld in het ‘Pre-
University College’ (zie hierna onder het kopje ‘Aansluiting VWO-WO’).  
Wanneer een student gekozen heeft voor een bacheloropleiding aan de TU/e, dan volgt een 
studiekeuzecheck. Deze bestaat uit een (online) vragenlijst, een representatieve onderwijservaring 
(zoals een proefcollege) en een gesprek met een coach van de bacheloropleiding. Op basis hiervan 
krijgt de student een studiekeuzeadvies. De TU/e hecht veel waarde aan de selectiefunctie van de 
propedeutische fase binnen de opleidingen. Daarom werkt de TU/e met het bindend studieadvies (BSA). 
 
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. 
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Bindend Studieadvies 
Eerstejaars bachelorstudenten dienen na afloop van het eerste jaar van hun bacheloropleiding te 
voldoen aan het bindend studieadvies, om de opleiding te mogen vervolgen. De norm voor het behalen 
van het BSA is 45 studiepunten: studenten die minder dan 45 studiepunten behalen ontvangen een 
negatief bindend studieadvies, zij mogen hun opleiding niet voortzetten. Deze studenten worden 
begeleid naar een ander opleidingstraject op HBO- of WO-niveau. Dit gebeurt door individuele 
begeleiding en trainingen. Wie eenmaal met een positief studieadvies aan het tweede jaar van de 
bacheloropleiding is begonnen, wordt in staat geacht zijn of haar bachelor- c.q. masteropleiding in 
maximaal 4 c.q. 3 jaar te kunnen volbrengen.  
Aan HBO-schakelstudenten wordt eveneens een studievoortgangseis gesteld. Zij dienen het gehele 
schakelprogramma af te ronden binnen één jaar. 
 
Coaching en studiebegeleiding 
In het bachelor- en masteronderwijs van de TU/e heeft de student veel keuzeruimte. Om de student te 
ondersteunen bij deze keuzemomenten, biedt de TU/e in de bacheloropleidingen docentcoaching en 
studentmentoring (voor overgang van VWO naar universiteit) aan en in de masteropleiding 
docentmentoring. PDEng trainees krijgen gedurende hun gehele opleiding ondersteuning van een 
persoonlijke ontwikkelcoach. 
De coach of mentor gaat met de student in gesprek om te reflecteren op verwachtingen, 
toekomstperspectief, successen en moeilijkheden en te helpen zoeken naar een optimale match tussen 
de ambities van de student en de inrichting van de opleiding. De verantwoordelijkheid voor de 
uiteindelijke keuzes ligt bij de student. In de bacheloropleidingen worden, naast een docentcoach, 
studentmentoren ingezet op wie de student een beroep kan doen. In de masteropleidingen krijgen zij-
instromers de mogelijkheid van een study buddy. Masterstudenten worden verder ondersteund bij de 
uitvoering van hun persoonlijke ontwikkelplan. 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 van een studieadviseur om hen weer ‘in het goede 
spoor te krijgen’. De studieadviseur heeft daarnaast de mogelijkheid de student door te verwijzen naar 
gespecialiseerde begeleiding op het gebied van studiemanagement of studentenpsychologie binnen de 
universiteit. 
 
Aansluiting vwo – wo 
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 vooral in op activiteiten op het gebied van 
studiekeuzebegeleiding. Met de significante keuzeruimte in het Bachelor College is het 
studiekeuzeproces een continu proces. In het project “Taste Your Future” zijn voor een aantal 
opleidingen digitale modules ontwikkeld die leerlingen tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen volgen. Met 
deze modules kunnen zij het beeld dat ze hebben van een opleiding toetsen op kennis, houding en 
vaardigheden. Ze krijgen na afloop terugkoppeling op hun geschiktheid voor de opleiding. 
 
De bestaande digitale en face2face activiteiten op het gebied van studiekeuzebegeleiding worden 
steeds grootschalig afgenomen door scholen. Ook na de poort (wanneer studenten zijn ingeschreven 
aan de TU/e) worden diverse activiteiten op het gebied van studiekeuzebegeleiding aangeboden. Zo 
kunnen studenten 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. 
 
Aansluiting hbo – wo 
In 2016 zijn er 339 studenten ingestroomd in een schakelprogramma van de TU/e. De instroom in de 
schakelprogramma’s is in de afgelopen jaren stabiel gebleven en schommelt tussen de 350 en 400 
studenten per jaar.  
 
In 2016 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de schakelprogramma’s. Zo zijn de 
schakelprogramma’s uniform in omvang geworden (max 30 ects) en is er een standaard programma per 
masteropleiding vastgesteld. Verder hebben studenten maximaal één jaar de tijd om het 
schakelprogramma af te ronden.  
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Deze studievoortgangseis is aangescherpt ten opzichte van eerdere jaren. Tevens is in 2016 een pilot 
opgezet met betrekking tot een studiekeuzecheck voor schakelstudenten. Het doel hiervan is om de 
uitval gedurende het schakelprogramma te verminderen door een betere bewustwording van en 
voorbereiding op de inhoud van het schakelprogramma. Hiertoe wordt voor potentiële schakelstudenten 
en voor studenten die het excellentietraject willen volgen in het voorjaar eveneens een avondcursus 
Basiswiskunde aangeboden. Studenten kunnen deze cursus volgen om het onderwijsniveau op de 
universiteit in te kunnen schatten.  
 
De TU/e biedt naast de reguliere schakelprogramma’s een aantal excellentieprogramma’s aan die HBO-
studenten kunnen volgen tijdens hun HBO-opleiding  in plaats van erna (zgn. HBO-TOP programma’s). 
Sinds 2013 worden deze programma’s in samenwerking met Fontys aangeboden. In 2016 is een 
convenant getekend tussen de TU/e en Avans, waarin afspraken zijn gemaakt inzake het HBO-TOP 
programma voor Avans studenten. De TU/e is voornemens om deze afspraken ook met andere 
hogescholen te maken.  
 
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 2016 het volgende bereikt/gerealiseerd. 
 
Midterm review instellingstoets kwaliteitszorg 
De stand van zaken met betrekking tot het interne kwaliteitszorgsysteem onderwijs, inclusief “witte 
vlekken”, wordt momenteel in kaart gebracht, evenals – en daaraan gekoppeld – de follow-up van de 
vorige instellingstoets. De midterm review zal haar beslag krijgen in de eerste helft van 2017 in de vorm 
van een Quick Scan. 
 
Auditfunctie 
De kaders en procedure voor een audit professionele vaardigheden zijn vastgesteld. De verdere 
inrichting van de auditfunctie vindt plaats in de herziene organisatie van de onderwijsondersteuning. 
 
Repository 
Een opzet is gemaakt voor een repository waarin alle onderwijsgegevens, onderwijsjaarverslagen van 
opleidingen en andere relevante gegevens worden verzameld en beheerd. 
 
Graduate School kwaliteitszorgcyclus 
De vier technische universiteiten streven naar gezamenlijke afspraken over vertrouwelijkheid van 
afstudeerwerken, om zo bij te dragen aan het ideaal van 'open onderwijs'. Nadat de afspraken hierover 
gemaakt zijn, zal het afstudeerreglement voor de Masteropleidingen worden vastgesteld.  
 
Digitale Universiteit: ICT in het Onderwijs 
Blended Learning 
Al enkele jaren stimuleert de TU/e blended learning als hulpmiddel om – ook bij grote 
studentenaantallen – kernwaarden van de TU/e onderwijsvisie te realiseren zoals kleinschaligheid en 
actief leren. In 2016 is prof. dr. Cuypers van start gegaan als ambassadeur en projectleider voor 
blended learning. Vanuit die rol zijn opleidingsdirecteuren begeleid bij doorontwikkeling en 
implementatie van hun roadmaps to blended learning. Om faculteiten te ondersteunen bij de 
implementatie van blended learning is vanuit het project een call uitgeschreven. Inmiddels zijn er meer 
dan 40 projecten op zeven faculteiten die (deels) vanuit het blended learning fonds worden gefinancierd. 
 
Docentondersteuning 
De capaciteit voor docentondersteuning op gebied van ICT in het onderwijs bij STU is uitgebreid. Naast 
reguliere ondersteuning van docenten bij innovatie van hun onderwijs, zijn de docentondersteuners 
nauw betrokken bij de implementatie van CANVAS, waarbij ook voortdurend de mogelijke inzet van 
blended learning wordt gestimuleerd. Hulpmiddel hierbij is onder andere het in 2016 door TU/e 
ontwikkelde model ‘six steps to blended learning’. 
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Learning Analytics 
De in 2016 opgeleverde verkenning naar mogelijkheden van learning analytics – het verzamelen, 
analyseren en interpreteren van data over studenten in het onderwijs – vormt de basis voor een in 2017 
op te stellen beleidsadvies waarin voor de diverse geïdentificeerde groepen gebruikers een code of 
practice zal worden opgesteld. 
 

2.2 Highlights 
 
Veertigduizendste afstudeerder 
De 40.000e afstudeerder is een mijlpaal, die samenvalt met het jubileum van de universiteit. De 
universiteit bestaat in april 2016 zestig jaar en viert dat met een driedaags festival op 22 tot en met 24 
april. Een van de activiteiten tijdens het festival is de Alumni Avenue: een walk of fame waar 
afstudeerders hun naam en afstudeerjaar kunnen vereeuwigen in het glas. 
 
Onderwijsprijzen 
Tijdens de opening van het academisch jaar 2016-2017 zijn, voor het tiende jaar op rij, de TU/e-
onderwijsprijzen uitgereikt aan de beste docent in de bachelor- en in de masterfase. Met de TU/e-
onderwijzen wil het College van Bestuur excellente onderwijsprestaties belonen. In 2016 werd de prijs 
voor ‘beste bachelordocent’ toegekend aan dr.ir. Ruben Trieling en de prijs voor ‘beste masterdocent’ 
aan prof.dr. Tanja Lange. 
 
Academische Jaarprijzen 
Tijdens de academische jaarafsluiting 2015-2016 werden de Academic Awards van de TU/e uitgereikt. 
De TU/e-afstudeerprijs voor de best uitgevoerde afstudeeropdracht in een masteropleiding ging naar 
Eline van Haaften die bij de faculteit BMT afstudeerde op de scriptie over het herstel van beschadigd 
kraakbeen. De TU/e-ontwerpprijs voor de best uitgevoerde ontwerpopdracht in een ontwerpersopleiding 
ging naar Iok-cheong Wan van de opleiding Design and Technology of Instrumentation voor het rapport 
over het productieproces van chemisch behandeld zachthout. De TU/e promotieprijs voor het best 
uitgevoerde promotieonderzoek werd gewonnen door Stef van den Elzen van de faculteit W&I voor het 
proefschrift over de visualisatie van netwerken. 
 
Marina van Damme Beurs 
Tijdens de academische jaarafsluiting 2015-2016 werd ook de Marina van Damme-beurs uitgereikt. De 
prijs is bedoeld om jonge, vrouwelijke ingenieurs aan te moedigen in hun loopbaan. BMT-alumna 
Lisanne van Oppen ontving de beurs en kan daarmee drie maanden naar Barcelona om daar uitgebreid 
kennis te maken met nieuwe beeldvormingstechnieken, waaronder super-resolutiemicroscopie. 
 
Studententeams 
Studenten van studententeam Storm zijn in 80 dagen de wereld rondgereisd (ongeveer 23.000 km) op 
hun zelfontwikkelde elektrische motoren. De batterijen werden elke dag opgeladen via het lokale 
elektriciteitsnetwerk. Het doel van de reis was de potentie van elektrisch vervoer aantonen. 
Het Solar Team Eindhoven heeft de NS Reis mee-prijs 2016 gewonnen voor ’s werelds eerste 
gezinsauto op zonne-energie. De prijs wordt jaarlijks op duurzame dinsdag uitgereikt en bestaat uit een 
geldbedrag van duizend euro en ondersteuning van NS om het idee werkelijkheid te maken. 
Studenten van o.a. TU/e, TU Delft en ROC’s uit de regio Eindhoven hebben ’s werelds eerste 
voetgangersbrug (14 meter lang) gebouwd die volledig van biocomposiet (op basis van hennep- en 
vlasvezels) is gemaakt. Het doel van de brug was de potentie aantonen van biocomposiet als een 
duurzaam alternatief voor bestaande milieubelastende constructiematerialen. 
De voetbalrobots van de TU/e hebben op de WK RoboCup hun derde wereldtitel in de wacht gesleept. 
De zorgrobot van de TU/e haalde de tweede plaats in de @Home League. Op de RoboCup European 
Open 2016 wonnen de voetbalrobots de Middle Size League en won de zorgrobot de @Home League. 
Studenten van Blue Jay opende op de campus van de TU/s ’s werelds eerste dronecafé. Het doel was 
de potentie aantonen van drones voor nieuwe toepassingen. 
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Het TU/e Team T.E.S.T. heeft een handzame test ontwikkeld om nierfalen in een vroeg stadium op te 
sporen en daarmee de SensUs creativity award en de BrainsAward innovatieprijs gewonnen. 
 
60e DIES 
De TU/e heeft dit jaar haar 60e verjaardag gevierd en deed dit onder de noemer ‘Dream & Dare’. De 
universiteit gaf het eigen talent een podium. Bij de Diesviering in de Catharinakerk getuigen vier 
studenten van hun ambities en dromen: Maaike van den Boomen, Puck Mulders, Robin Junker en 
Annabel Romijn. 
 
Opening universitaire opleiding Data Science in ’s-Hertogenbosch 
Op 1 december werd Jheronimus Academy of Data Science (JADS), gevestigd in het voormalig klooster 
Mariënburg te ’s-Hertogenbosch, geopend. JADS is een samenwerkingsverband van de provincie 
Noord-Brabant, de gemeente ’s-Hertogenbosch, de Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg 
University. 
 

2.3 Studierendementen 
Eén van de strategische doelen van de hervorming van de bachelor programma’s is het verbeteren van 
de studierendementen. Belangrijke instrumenten hierbij zijn het uniformeren van de omvang van de 
vakken naar vijf studiepunten in combinatie met het verminderen van het aantal parallel lopende vakken 
(drie per week), het stimuleren en ondersteunen van activerende werkvormen, het invoeren van 
tussentoetsen in combinatie met compensatoire toetsing, het verminderen van het aantal 
herkansingsmogelijkheden, het invoeren van een uniform rooster voor alle opleidingen en het vergroten 
van het aantal uren beschikbaar voor zelfstudie. Ook is de BSA-norm in 2015-2016 verhoogd van 40 
naar 45 studiepunten. Tenslotte is er op instellingsniveau een kader voor de studiekeuzecheck 
ontwikkeld om de uitval in het eerste jaar terug te dringen. 
 
Studierendementen 
Generatie 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Bachelorrendement herinschrijvers  
binnen 4 jaar 
(peildatum 1 okt. cohort 1 sept.-31 
aug.)18 

55% 64% 64% 69% 71% 

 
Generatie 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Masterrendement binnen 30 maanden 
(peildatum feb., cohort 1 sept.-31 aug.)19 

46% 51% 55% 56% 53% 

 
Generatie 2009 2010 2011 2012 2013 

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

88% 93% 89% 92% 91% 

 
 

  

                                                           
 
 
18 Het aantal studenten (student of extraneus), in het betreffende studiejaar gestart en het volgende studiejaar 
heringeschreven aan de zelfde hoofdopleiding, dat binnen 4 jaar het diploma voor de betreffende opleiding heeft 
behaald. 
19 Het aantal studenten (student of extraneus) dat vanaf datum eerste inschrijving in de masteropleiding (hoofd), 
binnen 30 maanden het diploma van dezelfde masteropleiding heeft behaald. 
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2.4 Financiering 
 
Eerste GS 
Het onderwijs wordt gefinancierd vanuit de eerste geldstroom voor onderwijs en onderzoek, namelijk de 
rijksbijdrage en de opbrengsten uit collegegelden. 
 
Studentenuitwisseling 
In 2016 maakten in totaal 328 studenten van 142 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 58 studenten van 23 instellingen buiten Europa. 
 
In totaal zijn 607 TU/e studenten in 2016 voor een internationale stage, research of uitwisseling naar het 
buitenland geweest. In totaal ontvingen 81 Europese hoger onderwijsinstellingen 254 studenten van de 
TU/e, van wie 188 op basis van een bilaterale uitwisselingsovereenkomst. Buiten Europa ontvingen 98 
instellingen voor hoger onderwijs 239 TU/e-studenten voor een studie of research periode. Daarnaast 
hebben 114 studenten in 2015 een stage uitgevoerd bij 90 verschillende bedrijven en instituten in het 
buitenland. 
 
Veruit het meest bezochte bestemmingsland in 2016 was de Verenigde Staten (75 studenten). Australië 
(64) en Taiwan (25) zijn daarnaast buiten Europa frequent bezocht.  
Binnen Europa gingen 105 studenten naar Scandinavië, waarvan het grootste gedeelte naar Zweden 
(64 studenten), voor een exchange of stageperiode. 
 
Profileringsfonds / bestuursbeurzen 
TU/e studenten die door bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen konden ook in 2016 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) 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal EER studenten 270 146 145 159 152 
Aantal niet-EER studenten 2 4 2 1 3 
      
Omvang vergoeding in duizenden euro’s 519 285 323 362 349 
  EER studenten 514 277 320 360 339 
  niet-EER studenten 5 8 3 2 9 
 

2.5 Diversen 
 
Voorinvesteringen 2015-2017 
Vanaf 2018 komen extra rijksmiddelen beschikbaar ten behoeve van kwaliteitsverbetering als 
tegenhanger van de afgeschafte studiebeurs (verwerking van het studievoorschot). VSNU en Vereniging 
Hogescholen hebben vrijwillig toegezegd om in de periode 2015-2017 200 miljoen euro per jaar aan 
voorinvesteringen in de kwaliteit van het onderwijs te investeren. Universiteiten maken dit budget vrij 
door onttrekking aan hun reserves, een herschikking binnen hun begroting of een combinatie van beide. 
Voor een deel gaat het om nieuwe plannen. Daarnaast worden ook reeds voorgenomen investeringen 
opgehoogd met extra budget of in de tijd naar voren gehaald, zodat de studenten (en docenten) hier 
eerder van profiteren. 
 
In 2016 heeft de TU/e 8.5 miljoen euro geïnvesteerd. De TU/e richt zich met haar voorinvesteringen 
onder andere op het toekomstgericht maken van de onderwijsorganisatie (onder andere de inrichting 
van het bachelor en mastercurriculum) en het extra inzetten van wetenschappelijk personeel (4,6 
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miljoen euro) en digitalisatie binnen het onderwijs en onderzoek (3,8 miljoen euro) (onder andere 
middels vernieuwing van studentinformatiesystemen). 
 
Doelmatigheid 
De TU/e streeft op onderwijsgebied naar een optimale balans tussen enerzijds doelmatigheid en 
anderzijds de maatschappelijke behoefte aan meer technisch-wetenschappelijke kenniswerkers. De 
TU/e is voorzichtig met het starten van nieuwe bacheloropleidingen. Indien er behoefte is aan een 
nieuwe opleiding, wordt deze in principe eerst gestart als een variant binnen een of meer bestaande 
opleiding(en). Verzelfstandiging is pas aan de orde nadat voldoende studenteninstroom is gegenereerd. 
Over nieuwe opleidingen vindt standaard afstemming plaats met de technische universiteiten in Delft, 
Twente en Wageningen. 
 
Studentenhuisvesting 
De TU/e participeert samen met woningcorporaties, onderwijsinstellingen en de gemeente Eindhoven in 
het convenant studentenhuisvesting en internationale gasten. Binnen het convenant wordt geprobeerd 
(internationale) studenten en staf zo optimaal mogelijk te huisvesten, voor zowel de korte als lange 
termijn. De (groei)ambities van de TU/e worden hierin meegenomen. Naast samenwerking met de 
partijen binnen dit convenant werkt de TU/e ook samen met enkele marktpartijen om haar internationale 
studenten en staf passende huisvesting aan te bieden. 
De partijen Vestide en Camelot hebben in 2016 permanente woningen op de TU/e campus opgeleverd: 
de woontorens Luna en Aurora. Deze woontorens zijn speciaal ingericht voor internationale 
studenten/staf en personen anderszins verbonden aan de campus. Door de realisatie van deze on 
campus wooneenheden zijn inmiddels ruim 700 woningen beschikbaar op de campus. 
 
Doelgroepenbeleid / studeren met een functiebeperking 
In 2016 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 wat betreft de oordelen van de bachelorstudenten twee plaatsen gedaald ten opzichte van 2015, 
naar de vijfde plaats binnen de ranglijst Nederlandse universiteiten voor wat betreft de kwaliteit van 
procedures en voorzieningen voor studenten met een functiebeperking. De voorlichting aan studenten is 
hierbij een belangrijk aandachtspunt, de kennis van docenten over studeren met een functiebeperking 
scoort goed. Masterstudenten zijn positiever in hun oordeel en daarmee komt de TU/e in de masterfase 
uit op de tweede plaats in de ranglijst van Nederlandse universiteiten. Een werkgroep is gestart die de 
knelpunten binnen het huidige beleid onderzoekt en met aanbevelingen zal komen voor verbeteringen.  
 
In het kader van de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) zijn informatiebijeenkomsten op het terrein van 
studeren met een functiebeperking een vast onderdeel. In 2016 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 2016 zijn er 50 meldingen geweest. Het betrof 6 maal 
een klacht, 2 maal een bezwaar en 42 maal werd er beroep ingesteld tegen een beslissing van een 
examencommissie. 
 
Uitbesteding van onderwijs 
De TU/e besteedt geen bekostigd onderwijs uit aan een niet door de overheid bekostigde private 
organisatie, tegen betaling voor de geleverde prestaties, niet zijnde contractonderwijs. 
 
Maatwerk voor het bedrijfsleven 
De faculteit Bouwkunde verzorgde verschillende cursussen voor externe organisaties. De cursus 
“Analytical Skills for the interpretation and analysis of travel demand” werd opgezet voor de 
masteropleiding Mobiliteitsmanagement van de universiteit van Hasselt. Circa 25 studenten namen deel 
aan deze cursus. Voor het Koninklijk Conservatorium in Den Haag verzorgde de faculteit Bouwkunde de 
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cursussen “Room Acoustics 1”, “Room Acoustics 2” & “Research”. Aan elk van deze cursussen namen 
circa 10 studenten deel.  
 
Vanuit de Faculteit Wiskunde & Informatica zijn in 2016 een aantal initiatieven ontplooid in het kader van 
professional learning voor derden: 
• In het kader van een samenwerking met Royal Philips is binnen het Flagship Data Science een 

aantal cursussen als deel van het Doctoral Training Program verzorgd waaraan ook medewerkers 
van Royal Philips hebben deelgenomen. 

• In het kader van een samenwerking met het Ministerie van Defensie is bijgedragen aan een cursus 
op het gebied van security. 

• Er is een cursus verzorgd voor KPN op het gebied van process mining. 
• Er zijn enkele cursussen verzorgd op het gebied van statistiek, o.a. Mixed Effects Models for Health, 

Statistics for Clinical Trials, Statistics for Annual Product Reviews, Statistics for Validation of 
Bioassays en Statistics for Validation of Microbiological Methods. 

• In het kader van een samenwerking met PAO-Techniek & Management zijn enkele cursussen 
verzorgd op het gebied van Data Mining & Business Analytics, Time Series Analysis & Forecasting 
en Practical Data Science with R en zijn ook enkele in-company cursussen (Essent, DNV-GL) op het 
gebied van Data Modeling & Predictive Analytics. 

Aan elk van de cursussen hebben ongeveer 20 studenten deelgenomen. 
 
De faculteit Werktuigbouwkunde verzorgde, in samenwerking met het High Tech Instititute en 
Mechatronics Academy, eenmaal de 6 daagse cursus Motion Control Tuning, en eenmaal de 5 daagse 
cursus Advanced Motion Control voor het bedrijfsleven voor 30 studenten. 
 
De faculteit Werktuigbouwkunde verzorgde, in samenwerking met het International Combustion Institute 
en het JM Burgerscentrum, de 4-daagse cursus Winter School on Combustion, voor circa 50, 
voornamelijk externe, PhD studenten. 
 
Duurzaamheid 
Toekomstige ingenieurs dienen zich bewust te zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Zodoende neemt duurzaamheid een belangrijke plek in bij zowel het onderwijs als het onderzoek van de 
TU/e.  
 
Bachelor College 
Binnen het bacheloronderwijs in het TU/e Bachelor College, wordt er op verschillende manieren 
aandacht besteed aan duurzaamheid. Dit kan enerzijds al in de major zelf een belangrijke rol spelen, 
zoals bijvoorbeeld het geval is bij de major Sustainable Innovation. Anderzijds zijn er diverse 
mogelijkheden om te kiezen uit een breed scala aan duurzame keuzevakken en coherente pakketten, 
aangezien iedere student 45 studiepunten aan vrije keuzeruimte heeft. Dit aanbod bestaat uit de USE 
(User, Society & Enterprise)-leerlijnen, het certificaat ‘Technology for Sustainable Development’ en de 
Honors Academy. In de USE-leerlijnen geven de studenten invulling aan 20 ECTS middels vier USE-
vakken en vijf Studium Generale activiteiten. In het tweede jaar kiezen studenten hiervoor uit een van 
tien USE-leerlijnen. Een aantal leerlijnen richt zich expliciet op duurzaamheid, zoals Design for a 
Sustainable Future, The Future of Mobility en Quality of Life. Daarnaast is er het certificaat ‘Technology 
for Sustainable Development’ bestaande uit 20 ECTS, waarmee studenten verbreding op het gebied van 
duurzaamheid kunnen verkrijgen. Voor excellente studenten is er de Honors Academy. Hier bieden drie 
van de tien tracks, te weten Energy Transition, Smart Cities en Smart Mobility, de studenten de 
mogelijkheid om zich in een concrete uitdaging op het vlak van duurzaamheid te verdiepen.  
 
Graduate School 
Op masterniveau is er aandacht voor duurzaamheid in de masteropleidingen Sustainable Energy 
Technology (in 3TU-verband) en Science and Technology of Nuclear Fusion. Daarnaast biedt de TU/e in 
samenwerking met zes andere Europese universiteiten het Master programma Environomical Pathways 
for Sustainable Energy Systems (SELECT) en het Master programma Smart Electrical Networks and 
Systems (SENSE) aan. De programma’s worden ondersteund door Knowledge and Innovation 
Community (KIC) InnoEnergy. De TU/e werkt samen met een groot aantal Europese partners in de door 
het European Institute of Innovation and Technology geselecteerde KIC InnoEnergy.  
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Stan Ackermans Institute 
De 4TU.School for Technological Design is een samenwerking van de vier technische universiteiten van 
Nederland, waar diverse tweejarige post-master opleiding worden aangeboden. Een duurzame 
ontwerpersopleiding hierbij is Smart Energy Buildings & Cities waar internationale technisch ontwerpers 
concrete ontwerpen maken voor duurzame steden en gebouwen. 
 

2.6 Vooruitblik 
 
Onderwijsexcellentie 
De TU/e streeft naar excellentie in zowel onderzoek als onderwijs. Excellentie is echter geen eenduidig 
begrip. De TU/e gaat daarom in 2017 een ambitieuze visie op onderwijsexcellentie ontwikkelen die 
aansluit bij de onderwijsvisie, de onderwijskwaliteitszorgcyclus en bij lopende projecten op het gebied 
van kwaliteitsverbetering in Bachelor College en Graduate School, en draagvlak heeft in faculteiten. Op 
basis hiervan worden indicatoren en normen voor onderwijsexcellentie op universiteits- en 
faculteitsniveau ontwikkeld en zal een ‘onderwijskaart’ ten behoeve van monitoring en versterking van 
onderwijsexcellentie worden samengesteld. 
 
Bachelor College 
2017 wordt voor het bachelor onderwijs een voortzetting van de richting die in 2016 is ingezet, namelijk 
het optimaliseren van de implementatie van de Bachelor College uitgangspunten. Voor het stabiliseren 
van de groei in de instroom in combinatie met selectie is een project gedefinieerd (zie hieronder). 
Een ander speerpunt voor 2017 is het versterken van de samenhang en bevorderen van een 
kleinschalige, studentgerichte en actieve benadering van leren door het optimaliseren van de 
basisvakken, het ontwerpen van nieuwe USE-leerlijnen, het beter integreren van de professionele 
vaardigheden in het majordeel van de opleiding en het optimaliseren van de digitale studiegids als 
communicatiemiddel.  
Een laatste speerpunt is het bevorderen van een hands-on component in het majordeel van de opleiding 
in de vorm van een of meer pilots. 
 
Graduate School 
In 2017 zal bij de Masteropleidingen worden gekeken naar maatregelen om de groeiende instroom waar 
nodig in goede banen te leiden. Hiervoor is het project ‘groeibeheersing en selectie’ gestart. Daarnaast 
wordt gewerkt aan het verbeteren van zowel het rendement als de kwaliteit van de opleidingen en het 
waar nodig verder optimaliseren van de herziene programma’s. 
Na besluitvorming over de voorstellen inzake de herziening van de ontwerpersopleidingen, zal de 
implementatie daarvan zo snel mogelijk ter hand worden genomen. De implementatie van de voorstellen 
inzake de promotieopleidingen is al opgestart en zal worden voorgezet. Laatste aandachtspunt is het 
voor alle opleidingen binnen de Graduate School gezamenlijk werken aan community building. 
 
Groeibeheersing en selectie 
Onder leiding van de Deans brengen de ‘taskforce beheerste groei bacheloropleidingen’ en ‘taskforce 
beheerste groei masteropleidingen’ in 2017 een advies aan het College van Bestuur uit over de korte 
termijn maatregelen die nodig zijn om de groei in Bachelor en Master opleidingen te beheersen. Met 
name over aanpassingen in de matchingsinstrumenten en in de toelatingseisen voor de 
masteropleidingen.  
De ‘taskforce beheerste groei bacheloropleidingen’ brengt hiernaast ook advies uit over de lange termijn 
maatregelen op het gebied van decentrale selectie (numerus fixus) binnen 4 opleidingen. 
 
Digitale Universiteit: ICT in het Onderwijs 
Om richting te geven aan toekomstige ontwikkelingen zal in 2017 een meerjarenverkenning uitgevoerd 
worden naar een visie op ICT in onderwijs 2030.  
Faculteiten worden – financieel en onderwijskundig/didactisch – ondersteund bij doorontwikkeling en 
implementatie van de facultaire roadmaps to blended learning. Hierbij zal extra aandacht uitgaan naar 
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het stimuleren en faciliteren van docenten bij het efficiënter toetsen en beoordelen door gebruik te 
maken van digitale toetsafname.  
De verkenning naar mogelijkheden van learning analytics – het verzamelen, analyseren en interpreteren 
van data over studenten in het onderwijs – vormt de basis voor een in 2017 op te stellen beleidsadvies.  
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3.1 Profiel en beleid 
 
Onderzoeksexcellentie 
Excellentie van onderzoek valt of staat met het onderzoekstalent dat de TU/e weet aan te trekken.  
Tegelijk zal de TU/e vanwege de groei of een hoge uitstroom van mensen extra veel nieuwe 
onderzoekers moeten aantrekken. Daarom is in 2016 de taskforce Scouting & Werving ingesteld, die in 
het voorjaar van 2017 me aanbevelingen voor intensivering van de scouting & werving zal komen.  
Ook is een aanpak uitgewerkt voor de intensivering van de ondersteuning van personal grants. De veni-, 
vidi-, en vici-grants in de NWO Vernieuwingsimpuls en de starting, consolidator en advanced grants van 
de ERC zijn voor onderzoekers zeer aantrekkelijk en de TU/e heeft inmiddels veel van deze grants 
verworven. Toch is het zaak om de slaagkans te verhogen door onderzoekers beter te ondersteunen in 
het aanvragen van deze grants. Deze intensivering zal worden opgepakt in het kader van het Research 
Support Network. 
 
Strategic Areas 
Strategic Area Smart Mobility 
Het onderzoek naar slimmere mobiliteit lijkt van groter maatschappelijk belang dan ooit. In 2016 waren 
voor het eerst in lange tijd meer slachtoffers in het verkeer te betreuren en de filedruk stijgt veel harder 
dan velen hebben voorzien. De TU/e ziet in technologie een belangrijke oplossing voor het 
minimaliseren van deze negatieve effecten van mobiliteit. De TU/e wordt daarbij geholpen door het feit 
dat de onderscheidende factor in de mobiele wereld langzaam maar zeker verschuift naar een aantal 
traditionele sterktes van de TU/e. Het Strategic Area Smart Mobility van de TU/e combineert de 
aanwezige expertise op het gebied van onder meer voertuigtechnologie, logistiek, planningssystemen 
en ICT/embedded systems. De TU/e is er meer dan ooit van overtuigd dat haar inbreng een significante 
rol zal spelen in de transitie naar duurzame mobiliteit. 
 
In het kader van de Strategic Area Smart Mobility zijn in 2016 de volgende zaken gerealiseerd: 
• Smart Mobility heeft een groot aantal multi-facultaire projecten helpen opzetten of begeleid. Daarbij 

is voor Europese projecten een scoringspercentage van tussen de 30 en 40% gehaald in een 
omgeving waar de gemiddelde kans rond de 10% ligt. 

• Mobiliteit zorg momenteel voor circa 30% van de Radio- en TV- verschijningen van de universiteit. 
Voorbeelden zijn onder andere de GCDC, Intertraffic, RAI Gouden Wiel uitreiking, Finale 
Icoonproject, Volkswagen Gate en studententeams zoals STORM Eindhoven (elektrische motorfiets) 
en FAST (auto op mierenzuur).  

• Smart Mobility heeft haar organisatie verder versterkt door te werken met een team van tenure 
trackers voor alle competentiegebieden op het gebied van mobiliteit. Daarnaast is van start gegaan 
met een advisory board (hoogleraren SASM) en de SASM stuurgroep (bestaande uit de decanen 
meest betrokken faculteiten). 

• Het consolideren van (inter)nationale samenwerkingsverbanden ligt volledig op schema. Voor de 
versterking en verbreding van het interface met de buitenwereld is besloten sommige 
bestuursfuncties die voorheen bij de directeur Smart Mobility lagen direct bij professoren en 
medewerkers neer te leggen, met succes. De samenwerking met Tongji University op het gebied 
van Smart Mobility, met nadruk op stimulering fietsgebruik in een moderne samenleving is in juli 
2016 ondertekend. Noemenswaardig is verder het samenwerkingsverband met Transdev dat in 2016 
is gestart, waarin in het kader van een nieuwe aanbesteding voor het OV in Zuidoost Brabant op 
zoek gegaan wordt naar nieuwe vormen van (openbaar) vervoer. 

• De opzet van een Europees KIC Urban Mobility consortium via het universitaire 
samenwerkingsverband Eurotech wordt door het Strategic Area Smart Mobility geleid en zal naar 
verwachting vanaf 2018 tot nieuw programma gaan leiden. 

 

3 Onderzoek en kennisvalorisatie 
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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 de Strategic Area Health zijn in 2016 de volgende doelen bereikt/gerealiseerd: 
• De Governance van het Strategic Area Health heeft in het eerste half jaar gestalte gekregen.  
• Er is een intentie uitgesproken om de samenwerking met Philips, Catharina Ziekenhuis en Maxima 

Medisch centrum voor langere tijd te bestendigen. Een agreement hierover is in voorbereiding. 
• Door middel van vision papers en deelname aan workshops is input geleverd voor de EU policy voor 

Healthcare na H2020. 
• De studenten teams SenSus en iGEM zijn actief ondersteund; zij hebben goed gepresteerd.  
• Van voorstellen die in EIT Health zijn ingediend is ongeveer 50% gehonoreerd, met een gezamenlijk 

budget van circa 0,5 miljoen euro voor de TU/e. Alle projecten zijn opgezet met nieuwe partners voor 
de TU/e.  

• SensUs heeft vanuit het EIT Health 0,27 miljoen euro toegezegd gekregen voor de organisatie en 
teams van komend jaar. 

• De TU/e SA Health is mede founding father van het consortium Brainport Healthy Living Lab. Er is 
een principebesluit genomen om een living lab in de regio op te gaan zetten. 

• De Slimmer Leven Challenge is een zorgcompetitie waarin studenten van de TU/e, Fontys 
Hogeschool en het Summa College samenwerken om op een leuke maar vooral leerzame manier 
zorginnovaties te creëren en te implementeren. In februari 2016 hebben ruim 180 studenten in 
gemixte teams meegedaan aan de kick-off. Vervolgens zijn de 5 teams met het beste idee 
doorgegaan in een volgende ronde met 3 business development trainingen. Zij scherpten hun idee 
aan tot een werkend concept dat zij tijdens de Dutch Technology Week presenteerden. 

 
Strategic Area Energy 
De dialoog omtrent de energietransitie is in 2016 aangescherpt nadat het klimaatakkoord van Parijs eind 
2015 door 55 landen werd geratificeerd. In Nederland volgde eerst het energierapport en later in het jaar 
de Energieagenda waarin de overheid haar visie op de vaart en instrumenten voor de energietransitie 
kenbaar maakte. De voornaamste ontwikkelingen op energiegebied vinden plaats in de context van de 
parallellisatie van energiesystemen (gas, warmte en elektriciteit) binnen de gebouwde omgeving en het 
dagelijks leven; het ontstaan van een zogeheten “energy grid”. Voor de toekomst vergt dit grote 
investeringen in conversie- en opslagsystemen om een flexibele omzetting van het ene systeem naar 
het andere mogelijk te maken en variaties in vraag en aanbod (van met name zonne- en windenergie) 
op te vangen en in te spelen op de voortschrijdende decentralisatie van elektriciteitsproductie. Het 
uiteindelijke doel is een energietransitie tegen maatschappelijk acceptabele voorwaarden, waaronder 
behoud van leveringszekerheid. Voor tractie en mobiliteit wordt nu ook gezocht naar de opslag van 
elektrische energie in chemische bindingen van vloeibare brandstoffen (solar fuels) en naar methodes 
om de afhankelijkheid van koolstof in de brandstofketen te verminderen. Hierbij kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan ontwikkelingen zoals “metal fuels”. Om deze verschuiving te benadrukken is voor 
dit onderzoeksthema de term “Chemergy” gekozen. De andere focusgebieden zijn Solar PV, Urban 
Energy en Nuclear fusion.  
Binnen de TU/e komen de verschillende disciplines bij elkaar binnen de Stategic Area Energy. Jaarlijks 
wordt een Energy Landscape door de Strategic Area opgesteld waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke 
voortgang er geboekt wordt in deze gebieden. 
 
In het kader van het deelproject Strategic Area Energy zijn in 2016 de volgende doelen 
bereikt/gerealiseerd: 
• De onderzoeks- en innovatieprojecten van de TU/e op gebied van energie zijn systematisch in kaart 

gebracht, ingedeeld langs de lijn van bronnen, omzettings- of toepassingsmogelijkheden. Ook alle 
onderzoeksfaciliteiten van de campus zijn geïnventariseerd om zodoende de samenwerking binnen 
NERA concrete vorm te kunnen geven. 

• De verzamelde informatie is tevens gebruikt om een nieuwe SA Energy roadmap te maken waarin 
de samenhang en ambitie van de verschillende onderzoeksgroepen tot uiting komt. Onderzoekers 
werden uitgenodigd om hun werk te presenteren in een reeks nieuwe serie “PhD Research Meet”, 
die voortaan elk kwartaal gehouden zal worden. De Research Meets zijn tevens publiek toegankelijk.  
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• Alle onderzoeksprojecten op energiegebied zijn gepresenteerd in het jaarlijkse publicatie Energy 
Research Report en verspreid onder stakeholders. Projecten die veel media aandacht kregen zijn de 
activiteiten rondom metal fuels en solar fuels, evenals het werk vanuit de faculteit Electrical 
Engineering op het gebied van smart grids en power electronics en magnetics. Binnen de Faculteit 
Bouwkunde is een stevige start gemaakt met de contouren van de Slimme wijk, te bouwen in 
Helmond. Thema’s worden uitgelicht in de Energy Days, die in 2016 telkens waren uitverkocht en 
veel media aandacht hebben gekregen,  

• De TU/e heeft als lid van de Netherlands Energy Research Alliance (NERA) haar input geleverd aan 
de NWA energieroute, waarin de 10 pijlers voor de energietransitie zijn gedistilleerd. De directeur 
van de SAE is tevens gekozen tot voorzitter van de werkgroep van NERA.  

• De TU/e speelt samen met andere kennispartners een rol in de uitvoering van het Brabantse Energie 
Akkoord. Een deel van de Brabantse Smart Energy Regions impulsfinanciering wordt ingezet voor 
het realiseren van projecten door Brabantse bedrijven in het kader van dit akkoord. In 2016 is een 
totaal van 29 aanvragen behandeld, waarvan 12 een kennisvoucher gefinancierd toegekend hebben 
gekregen.  

• De uitbreiding van de Vertigo Solar Beat, een staande solar testopstellingen is in samenwerking met 
het SEAC gerealiseerd. Een 5.6 kWp PV system dient als test station voor e-bike charging op de 
TU/e campus, samen met de Strategic Area Mobility.  

• Op het gebied van onderwijs hebben 12 PhD studenten van de KIC InnoEnergy en 2 PDEng 
studenten van het SEB&C de Innovation campus cursus op het gebied van Entrepreneurship met 
succes afgerond. De Honors track Energy Transition zag het aantal deelnemende studenten meer 
dan verdubbelen van 6 naar 16 voor het collegejaar 2015-2016. De studenten werken aan een 
viertal projecten waaronder een proof of concept voor metal fuels maar ook het verbeteren van 
houtazijn als mest in ontwikkelingslanden.  

• Als vervolg op het onderwijsinnovatie project Expedition Energy Transition is een nieuw voorstel 
getiteld Expedition Energy Transition- the next step ingediend en goedgekeurd. Binnen dit project 
zullen er 3 methodes worden ontwikkeld voor de implementatie van co-creatie in het onderwijs.  

 
Centers en instituten 
Naast de strategic areas, die gedreven zijn door maatschappelijk uitdagingen, heeft de TU/e ook 
multidisciplinaire onderzoeksgebieden ingericht die de key enabling technologieën onderzoeken en 
verder ontwikkelen. Wanneer het karakter met name industrieel en toegepast van aard is, dan spreekt 
de TU/e van centers en wanneer het karakter fundamenteel wetenschappelijk van aard is dan spreekt 
de TU/e van instituten. Momenteel kent de TU/e twee centers: het High Tech Systems Center ‘HTSC’ en 
het Data Sciences Center ‘DSC/e’. Het High Tech Systems Center richt zich in hoofdzaak op het 
ontwerpen en ontwikkelen van complexe apparatuur zoals de wafer steppers van ASML. De 
ontwikkeling van dergelijke apparatuur vergt de integratie van meerdere technologiegebieden en is zeer 
complex van aard. De impulsinvesteringen van de TU/e zijn een katalysator geweest voor het oprichten 
van het HTSC welke nu vijf programmalijnen kent die in samenwerking met de industrie worden 
ingevuld: Environment & Interactions, Hardware Architecture & Design, Advanced Materials & 
processes, Software Architecture & Metrology en Model Based Design & Control. In het jaar 2016 is er 
veel aandacht gegeven aan de werkwijze en de inrichting van het center. Dit geldt ook voor het DSC/e, 
waar in 2016 de eerste operations manager is benoemd. Het DSC/e richt zich op de analyse van ‘big 
data’ en de mogelijkheden die daarmee ontstaan om processen effectiever en efficiënter te kunnen 
besturen. Denk aan mobiliteit, landbouw, financiële en vele andere diensten waar grote hoeveelheden 
data een rol spelen. In 2016 heeft de TU/e veel aandacht gegeven aan haar samenwerking met de TiU 
in Den Bosch onder de naam Jheronimus Academy for Data Sciences ‘JADS’. Hierin wordt een 
substantieel deel van het onderwijs op het gebied van data sciences verder ontwikkeld en wordt 
gekeken naar mogelijkheden om het onderzoek van de beide universiteiten ten goede te laten komen 
aan het bedrijfsleven. 
 
Het Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen ‘ICMS’ opgericht in 2008 brengt op het gebied van 
onderzoek en onderwijs meerdere wetenschappelijke disciplines bij elkaar zoals wiskunde, fysica, 
biologie, chemie en engineering met als doel complexe systemen te leren beheersen. Denk hierbij aan 
het opbouwen van begrip over hoe –natuurlijke en kunstmatige- materie zichzelf organiseert in 
functionele moleculaire systemen.  
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Het ICMS is een fundamenteel wetenschappelijk instituut, evenals het Integrated Photonics Instituut ‘IPI’ 
het TU/e wetenschappelijke instituut is waarin de langjarige opbouw van fundamentele kennis over de 
toepassingen van photonica in de electronica en telecom in het bijzonder wordt uitgebouwd. Het IPI is 
het kennisfundament van een potentieel zeer omvangrijke toekomstige industriële activiteit in de 
productie en toepassing van photonic intergrated circuits, chips. Deze samenwerking met de industrie 
krijgt vorm in het Photon Delta initiatief waarin vele private en publieke partijen in de regio Brainport met 
elkaar samenwerken. In 2016 is er veel aandacht gegeven aan de vorming van het IPI en de organisatie 
van Photon Delta.  
In 2016 is er veel aandacht gegeven aan de positie van de areas, centers en instituten in het mede 
vormgeven van het TU/e onderzoek op toegepast en wetenschappelijk gebied. In toenemende mate zijn 
deze organisaties in staat (gesteld) om hierin haar rol te nemen in nauwe samenspraak met de 
faculteiten, en hiermee de balans tussen toegepast en wetenschappelijk onderzoek op de TU/e optimaal 
in te regelen. Deze ontwikkeling zal ook in 2017 – en de jaren daarna – centraal staan. 
 
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 2016 is een overzicht gemaakt van alle onderzoekslaboratoria van de TU/e op de Campus inclusief 
contactpersonen en sharing mogelijkheid met interne en/of externe partijen. Dit overzicht zal vanaf begin 
2017 toegankelijk zijn via de TU/e website. 
In november werd het nieuwe NanoAccess lab geopend; een uniek lab dat toegang biedt tot de 
toekomstige wereld van nano-devices. 
De TU/e is betrokken bij diverse faciliteiten die op de eind 2016 gepresenteerde Nationale Roadmap 
Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur staan, zoals de clusters NanolabNL, Zonnecellen, 
National Characterisation Center for Sustainable Materials, uNMR-NL en NEMI (Netherlands Electron 
Microscopy Infrastructure). 
 
Kennisvalorisatie 
De noodzaak van een sterk valorisatiebeleid  
• De Nederlandse maatschappij en het kennisintensieve bedrijfsleven in het bijzonder vragen om 

kennis die de universiteit genereert door het opleiden van studenten, het doen van grensverleggend 
onderzoek en het ondersteunen van spin-offs. Om onze maatschappelijke missie waar te maken is 
kennisvalorisatie een integraal deel van de kerntaken van de universiteit.  

• Het bedrijfsleven doet nog maar beperkt aan fundamenteel onderzoek.  
• De publieke bekostiging van onderwijs en onderzoek staat voortdurend onder druk. Om 

internationaal competitief en zichtbaar te zijn, is het verwerven van tweede en derde 
geldstroommiddelen nodig.  

• De internationale concurrentie tussen universiteiten op het terrein van kennisvalorisatie neemt sterk 
toe. De TU/e wil haar vooraanstaande positie op het gebied van technology transfer en R&D-
samenwerking met het bedrijfsleven graag behouden.  

• Binnen de TU/e is er een duidelijke behoefte aan een gemeenschappelijk beslissingskader voor 
valorisatie-initiatieven. 

 
Profiel en beleid 
Strategische programmering en samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties: 
• Research portfolio Management  
• Strategic Account Management  
Research (funding) support voor TU/e wetenschappers: 
• Research Support Network  
• Personal Grants Support  
• Contracting  
Ondernemerschap en Bedrijvigheid: 
• Nieuwe initiatieven: netwerken en scouting  
• Entrepreneurship voor en van studenten  
• Business development  
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3.2 Highlights 
 
Eredoctoraten 
Vanwege het zestigjarig bestaan kende de TU/e dit jaar drie eredoctoraten toe in plaats van één. De drie 
topwetenschappers die de TU/e tijdens haar diesviering eert, zijn logistiek-expert Gilbert Laporte, 
materiaalchemica Joanna Aizenberg en plasmafysicus Mark Kushner. Erepromotoren zijn Tom van 
Woensel (Industrial Engineering & Innovation Sciences), Nico Sommerdijk (Scheikundige Technologie) 
en Gerrit Kroesen (Technische Natuurkunde). 
 
Enkele publicaties 
Betere sturing van weefselherstel 
Supramoleculaire polymeren vormen een grote belofte als dragermaterialen voor regeneratieve 
geneeskunde; genezing waarbij het lichaam zelf weefsel herstelt. Een uitdaging daarbij is het verrijken 
van dit dragermateriaal met moleculaire modules met een complexe functie, bijvoorbeeld het sturen van 
cellen in de vorming van gezond weefsel. TU/e-onderzoekers hebben nu een methode ontwikkeld om 
verschillende soorten moleculen met een functie achteraf aan supramoleculaire materialen vast te 
klikken. De onderzoekers verwachten dat dit grote mogelijkheden biedt voor de regeneratieve 
geneeskunde, bijvoorbeeld bij de vorming van bloedvaten. De resultaten staan in het wetenschappelijk 
tijdschrift Advanced Materials. 
 
Stabielere zonnecel 
Toevoeging van een enkele nanometers dun laagje aluminiumoxide beschermt een zonnecel van 
perovskiet tegen aantasting van vocht – vooralsnog een belangrijk struikelblok naar commerciële 
toepassing voor dit nieuwe type zonnecel. Verrassende bijvangst bleek een verhoging van het 
rendement met 3 procent. Dat schrijven onderzoekers van de TU Eindhoven en onderzoeksinstituut 
ECN, verenigd in het collectief Solliance, in het blad Energy and Environmental Science. 
 
Emulsie zonder vet of olie 
Mayonaise, en veel andere levensmiddelen, danken hun stijfheid aan het feit dat ze een emulsie zijn: 
een stabiel mengsel van microscopische druppeltjes in water. Omdat die druppeltjes meestal olie of vet 
zijn en dus calorierijk, zoeken onderzoekers naar een manier om een emulsie te maken zonder vet of 
olie, van waterdruppeltjes in water. De laatste stap daarin lijkt nu gezet door onderzoek van onder meer 
de TU Eindhoven, deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Physical Chemistry 
Chemical Physics. De onderzoekers verwachten dat een huidje van geladen polysaccharide de druppels 
weerhoudt van samenvloeien, waardoor de emulsie stabiel blijft. Het onderzoek is de opstap naar 
nieuwe ultralightproducten die geen olie of vet bevatten, maar wel een smeerbare structuur hebben. Ook 
kunnen er medicijnen in ‘verpakt’ worden zonder dat er organische oplosmiddelen nodig zijn.  
 
Echografie met microbubbels voor borstkankeronderzoek 
Jaarlijks laat circa een miljoen vrouwen in Nederland mammogrammen maken om eventuele 
borstkanker op tijd te ontdekken. Het is een onprettige procedure, die werkt met röntgenstraling. 
Onderzoekers aan de TU/e werken aan een ‘borstvriendelijke’ methode, zonder straling, die 
nauwkeuriger is, en 3D-beelden oplevert in plaats van 2D. Ze publiceerden hun ‘proof of concept’ in het 
online journal Scientific Reports. Onderzoekers hebben een variant van de echografietechniek 
ontwikkeld (echografie met microbubbels) die geschikt is voor het doorlichten van de borst. 
 
Luchtzuivering in parkeergarages 
Als in ondergrondse parkeergarages van het centrum in Eindhoven fijnstof wordt afgevangen, kan dat 
de concentratie van deze stofdeeltjes in de stad op plekken tot wel vijftig procent verminderen. Dat 
concluderen onderzoekers van de TU/e op basis van luchtstromingsmodellen en computersimulaties 
van de binnenstad. De doorrekening bewijst de effectiviteit van een initiatief van het milieu-
innovatiebedrijf ENS Technology om parkeergarages als luchtzuiveringsplekken te gebruiken, als 
zogenoemde ‘longen van de stad’. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Wind 
Engineering & Industrial Aerodynamics. 
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Waterzuivering met nieuw type oplosmiddel 
De huidige oplosmiddelen om specifieke metalen uit water te verwijderen hebben allemaal hun nadelen. 
Er zijn grote veiligheidsrisico’s, ze zijn traag, duur, of milieuonvriendelijk. Onderzoekers van de TU/e 
hebben nu een nieuw type oplosmiddel gevonden dat bijzonder snel is, veilig, gemakkelijk te maken, 
goedkoop en ook nog eens veel milieuvriendelijker dan veel van de alternatieven; de zogenaamde 
‘hydrofobe (waterafstotende) deep eutectic solvents’. Volgens de onderzoekers is de potentie enorm 
groot, voor de industrie, voor waterzuivering en voor de terugwinning van zeldzame metalen. Het 
resultaat staat in het wetenschappelijke blad Chemical Communications.  
 
Nanozonnecellen absorberen meer licht 
Onderzoekers van de TU Eindhoven en FOM-instituut AMOLF laten voor het eerst in detail zien hoe 
‘nanozonnecellen’ werken. Van dit type zonnecellen is bekend dat er naar verhouding veel meer 
elektriciteit uit kan komen dan bij reguliere zonnecellen, maar het kleine formaat laat ze lastig 
onderzoeken. De onderzoekers publiceren hun resultaten vandaag in het blad Nature Nanotechnology. 
In hun artikel formuleren de wetenschappers een theorie die de golfachtige natuur van het licht 
combineert met de bestaande theorieën over de werking van een zonnecel. Vervolgens is de theorie 
experimenteel getest op een zonnecel van een enkele nanodraad. Deze heeft een oppervlakte zo klein 
dat er bijna een miljard van op een postzegel passen. Om van die enkele nanodraad de absorptie te 
kunnen meten hebben de onderzoekers een nieuwe experimentele techniek ontwikkeld. 
 
Verbindingen tussen groepen 
Hoe snel verspreidt een virus zich onder de bevolking? En wat maakt dat een filmpje viral gaat op 
internet? Een nieuwe wiskundige theorie van onderzoekers van de TU/e laat zien dat bepalend is hoe 
mensen in groepen met elkaar zijn verbonden. Hoe snel iets verspreidt hangt volledig af van de 
verbindingen tússen deze groepen. Ze presenteren hun theorie in het door Nature uitgegeven blad 
Scientific Reports. 
 
Nieuw plastic als zelfreinigend oppervlak 
Onderzoekers van de TU/e en Humboldt-universiteit in Berlijn presenteren dit materiaal – het eerste dat 
spontaan beweegt onder invloed van daglicht – in het tijdschrift Nature Communications. Volgens de 
onderzoekers is dit buigbare plastic onder meer geschikt als zelfreinigend oppervlak, bijvoorbeeld voor 
zonnecellen. 
 
Fouten in de aannames van wiskundige modellen  
Dat de mens zo’n 40.000 jaar geleden ineens een sprong maakte in zijn culturele ontwikkeling is 
volgens veel archeologen vooral te verklaren door een toename in bevolkingsomvang. Maar 
techniekfilosoof Krist Vaesen van de TU/e laat, samen met drie archeologen, deze week in het 
vooraanstaande tijdschrift PNAS zien dat deze theorie niet klopt. Ze komen tot deze conclusie na een 
grondige analyse van de beschikbare archeologische bewijzen. 
 
Huygens synchronisation 
Twee slingeruurwerken, opgehangen aan dezelfde balk, gaan altijd op den duur synchroon heen en 
weer bewegen, ontdekte Christiaan Huygens in 1665. Vandaag, ruim 350 jaar later, presenteren 
Eindhovense en Mexicaanse onderzoekers in het blad Scientific Reports de meest correcte en 
gedetailleerde beschrijving tot nu toe van deze ‘Huygens synchronisation’. Wat blijkt: Huygens had 
destijds voor zover mogelijk, al de juiste verklaring bedacht. Bovendien helpen deze inzichten om 
synchronisatie in tal van oscillerende systemen te begrijpen, bijvoorbeeld bij biologische ritmes in het 
menselijk lichaam. 
 
Buigende stroom 
Een computer direct gebruiken zonder opstarten, wordt mogelijk met een nieuw type magnetisch 
geheugen. Dit zogeheten MRAM is sneller, efficiënter en robuuster dan andere vormen van dataopslag. 
Het schakelen van bits vraagt echter nog teveel stroom om grootschalige toepassing mogelijk te maken. 
Natuurkundigen van de TU/e vonden een slimme manier om dit probleem op te lossen met behulp van 
‘buigende stroom’. Ze publiceren hun vondst vandaag in het blad Nature Communications.  
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Antivries-eiwitten 
Nederlandse, Amerikaanse en Canadese onderzoekers presenteren een grote stap in het begrip van 
antivries-eiwitten, eiwitten die de groei van ijskristallen remmen. Kunstmatige vormen van deze eiwitten 
zijn interessant voor een scala aan toepassingen; van ontdooi-spray en strooizout tot verbeterde 
houdbaarheid van bevroren voedsel en organen. Het team, onder leiding van TU/e-onderzoekster Ilja 
Voets, laat in het vooraanstaande tijdschrift PNAS zien dat voor de meeste toepassingen een ander type 
antivries-eiwit nodig is dan voorheen werd gedacht. 
 
Ontwikkeling medicijn tegen taaislijmziekte 
Onderzoekers van de TU/e en de McGill University in Montreal (Canada) hebben een belangrijke stap 
gezet in de ontwikkeling van een medicijn tegen taaislijmziekte. Bij mensen die leiden aan deze ziekte, 
zit het eiwit CFTR niet op de juiste plaats in slijmproducerende cellen: het blijft steken in de cel, terwijl 
het in de celwand moet zitten. Die cellen geven daardoor taai slijm af, met ernstige gevolgen. De 
onderzoekers zijn erin geslaagd om CFTR toch naar de celwanden te dirigeren. Ze publiceren hierover 
in het vooraanstaande wetenschappelijke journal PNAS. De onderzoekers zijn er in het laboratorium in 
geslaagd een fundamenteel kenmerk van de ziekte aan te pakken. In circa zeventig procent van de 
ziektegevallen in de Kaukasische populatie is de oorzaak dat het eiwit CFTR foutjes heeft, en blijft 
steken in het binnenste van de cel. Het was al bekend dat een ander soort eiwit dat van nature voorkomt 
in cellen bij gezonde mensen een rol speelt bij het verplaatsen van CFTR naar de celwand. De 
wetenschappers hebben nu een natuurlijke stof gevonden, fusicoccin-A, die ervoor zorgt dat deze 
verplaatsing toch op gang komt. 
 
Nieuwe detectietechniek voor slokdarmkanker 
De vroegste stadia van slokdarmkanker zijn moeilijk te herkennen en kunnen eenvoudig worden gemist. 
De TU Eindhoven ontwikkelde daarom samen met het Catharina Ziekenhuis Eindhoven een techniek 
om de computer slokdarmfoto’s te laten doorzoeken op tekenen van slokdarmkanker. Met bijzonder 
goede resultaten: de computer herkent vroege kanker bijna net zo goed als de topspecialisten op dit 
gebied, waar er maar een handvol van zijn. De resultaten staan beschreven in het wetenschappelijke 
tijdschrift Endoscopy. 
 
Enkele promoties 
Verfijnde dottermethode 
Lokien van Nunen promoveerde cum laude op zijn studie naar een verfijnde dottermethode waarbij aan 
de hand van bloeddrukmetingen rond de vernauwingen selectiever stents worden geplaatst. Van Nunen, 
cardioloog in opleiding in het Catharina Ziekenhuis, stelde vast dat de kans om binnen vijf jaar te 
overlijden aan hartfalen na een dotteringreep hiermee met dertig procent daalt. In Nederland scheelt dat 
200 doden per jaar. 
 
Snellere en niet-invasieve methode om ernst van hartfalen te bepalen 
De huidige methodes om de ernst van hartfalen vast te stellen hebben belangrijke beperkingen. 
Ingeborg Herold en Salvatore Saporito promoveerden op hun onderzoek samen met Catharina 
Ziekenhuis in Eindhoven naar de ontwikkeling van een techniek die snel is, niet invasief, goedkoop en 
aan het ziekenhuisbed toe te passen. Deze techniek lijkt bovendien voorspellende waarde te hebben 
voor het succes van het plaatsen van een dubbele pacemaker. 
 
Nanodraad zonnecellen 
Onderzoekers van de TU Eindhoven hebben een nieuw wereldrecord in handen voor de efficiëntie van 
zonnecellen op basis van nanodraden: 17,8 procent. Dit soort zonnecellen bestaat pas enkele jaren, 
maar loopt qua efficiëntie hard in op andere types en is dus veelbelovend om een bijdrage te leveren 
aan het voorzien in duurzame energie. TU/e-onderzoeker Dick van Dam promoveerde op zijn onderzoek 
dat dit mogelijk maakte. 
 
Lerend brein 
Hoe het menselijk brein leert, is nog altijd een raadsel. Rémy Kusters onderzocht daarom wat zich op 
nanoschaal afspeelt op één van de biljard (een miljoen maal miljard) verbindingen in onze hersenen. Via 
modellering van de biofysische processen ontdekte hij dat de vorm van die verbindingen een cruciale rol 
speelt voor de sterkte ervan. Kusters promoveerde cum laude op zijn onderzoek. 
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Betere geboortezorg 
Tweederde van alle zwangere vrouwen in Nederland wordt vanwege risicofactoren tijdens de 
zwangerschap doorverwezen van een verloskundigenpraktijk naar het ziekenhuis. Zwangere vrouwen 
ervaren de kwaliteit van de geboortezorg echter hoger als zij tussentijds niet hoeven te switchen. Dat 
blijkt uit promotieonderzoek van Sophie Truijens aan de TU Eindhoven, in samenwerking met Máxima 
Medisch Centrum (MMC) en de Universiteit van Tilburg (UvT). 
 
Draagbare zweetsensor 
Planten en bomen zuigen water op uit de grond, door water aan de bladeren te laten verdampen. Chuan 
Nie en begeleidend hoogleraar Jaap den Toonder hebben dit principe nu gebruikt om een prototype van 
een zweetsensor te maken, waar zweet als vanzelf in een gestaag tempo doorheen stroomt en 
geanalyseerd wordt. Met laser-microfabricage maakten ze hiervoor minuscule structuren in flexibel 
plastic, waar ze een kleine analysechip in verwerkten. Met hun werk lijkt een belangrijk horde genomen 
op weg naar flexibele zweetsensors, die op de huid geplakt kunnen worden of kunnen worden verwerkt 
in kleding. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Holst Centre in Eindhoven. 
 
Tandem-zonnecellen 
Promovenda Alice Furlan experimenteerde met het stapelen van verschillende typen materiaallaagjes in 
flexibele, dunne zonnecellen. Door deze te combineren met een dun laagje silicium tot een zogeheten 
‘tandem-zonnecel’ behaalde ze, samen met Delftse onderzoekers, een recordefficiëntie in dit soort 
hybride zonnecellen. 
 
Krachttraining met trilling 
Door een trilling van 30 Hertz toe te voegen aan een krachtoefening, krijgt die oefening een 
trainingseffect dat 25 tot 100 procent groter is. Dat ontdekten promovendus Lin Xu en onderzoeksleider 
Massimo Mischi. Hun resultaat is van belang voor onder meer revalidatiepatiënten, die sterker moeten 
worden, maar moeilijk de benodigde spierkracht kunnen leveren voor de oefeningen. De onderzoekers 
bouwden op basis van hun werk een nieuw soort fitnessapparaat, waarmee ook sporters sneller sterker 
kunnen worden.  
 
Subsidies 
ERC Advanced Grant 
De European Research Council (ERC) heeft in 2016 (ronde 2015) een Advanced Grant toegekend aan 
hoogleraar Paul Van den Hof, werkzaam in de Control Systems Group van de faculteit Electrical 
Engineering. Met een bedrag van 2,5 miljoen euro is het één van de grootste onderzoekssubsidies die 
een individuele onderzoeker in de wacht kan slepen. Met de beurs, bedoeld voor vijf jaar onderzoek, 
gaat Van den Hof fundamenteel onderzoek doen aan het op data gebaseerd modelleren van 
dynamische netwerken. Het gaat hier om complexe systemen met een groot aantal onderdelen en 
onvoorspelbare verbindingen. Het beheersen en optimaliseren van zulke systemen gebeurt in de praktijk 
aan de hand van modellen. Voor dit type complexe netwerken zijn de bestaande 
modelvormingstechnieken echter ontoereikend. 
 
ERC Consolidator Grant 
De European Research Council (ERC) heeft in 2016 (ronde 2016) een Consolidator Grant toegekend 
aan dr. Evgeny Pidko (faculteit Scheikundige Technologie). Hij heeft 2 miljoen euro ontvangen voor het 
onderzoek naar duurzame katalysatoren onder meer voor de omzetting van biomassa. 
 
ERC Starting Grant 
De European Research Council (ERC) heeft in 2016 (ronde 2016) een Starting Grant toegekend aan dr. 
Roland Tóth (faculteit Electrotechniek). Hij heeft 1,5 miljoen euro ontvangen voor het ontwikkelen van 
accurate modellen voor niet lineaire fysische systemen in de procesindustie. 
 
Persoonlijke Marie Curie 
Vier TU/e-onderzoekers hebben een persoonlijke Marie Curie-beurs binnengehaald uit het Europese 
subsidieprogramma Horizon 2020. Het gaat om bedragen tussen 166.000 en 178.000 euro. Junhong 
Yan gaat onderzoek doen naar nanodeeltjes in biologische vloeistoffen. 
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Nathan van Zee gaat eigenschappen van synthetische enzymen die gebruikt worden voor de 
veelbelovende therapie tegen tumoren waarbij de chemische reactie bij de tumor plaats vindt. 
Chidambar Kulkarni gaat op zoek naar organische materialen met magnetische eigenschappen die in 
staat zijn om data op te slaan. Tugce Martagan gaat economische modellen ontwikkelen die 
beslissingen in de sector biomanufacturing kunnen optimaliseren. 
 
NWO - Veni 
Onderzoekers Joachim Arts, Danqing Liu, Marcos Guimarães en Hanneke Gelderblom hebben ieder 
een Veni-beurs gekregen van NWO. Dat is een beurs van 250.000 euro. Arts gaat onderzoek doen naar 
optimalisatie van de logistiek en het onderhoud van systemen door gebruik te maken van real-time data 
over slijtage. Het onderzoek van Liu is gericht op de ontwikkeling van informatieoverdracht van machine 
naar mens via polymeren. Guimarães gaat een nieuwe klasse nanomaterialen bestuderen, die 
verbeteringen van bepaalde magneto-elektrische componenten mogelijk maakt. Gelderblom gaat 
onderzoek doen naar patroonvorming van levende bacteriën in verdampende vloeistofdruppels.  
 
NWO - Vici 
Twee onderzoekers hebben in 2016 (ronde 2015) een Vici-subsidie van anderhalf miljoen euro 
ontvangen van NWO. Servaas Kokkelmans van de faculteit Technische Natuurkunde gaat 
quantumgedrag van sterke interacties bestuderen met behulp van ultrakoude gassen. Jan Draisma gaat 
op zoek naar herhaling in complexe stelsels van niet lineaire vergelijkingen, om te komen tot efficiëntere 
data-analyse.  
 
Technologiestichting STW en KWF Kankerbestrijding 
Hoogleraar Maurice Heemels van de faculteit Werktuigbouwkunde heeft ruim een half miljoen euro 
gekregen van STW en KWF voor zijn project CONTROL-2-ACT. Dat project gaat hij doen in 
samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en twee industriële partners die samen nog een 
ton aan de financiering bijdragen. De onderzoekers gaan wiskundige optimalisatie-algoritmes 
ontwikkelen om de verwarming in de tumor nauwkeurig te regelen op basis van MRI-
temperatuurbeelden. 
Een half miljoen euro is gegaan naar het project ARGOS van hoogleraar Peter de With (faculteit 
Electrical Engineering), waarvan 135.000 euro komt van de twee betrokken bedrijven. Het project, waar 
verder ook het Catharina Ziekenhuis en de Universiteit van Amsterdam bij betrokken is, betreft vroege 
computergestuurde ontdekking van slokdarmkanker bij patiënten met een verhoogd risico op het krijgen 
van deze ziekte. Het systeem moet vroege ontdekking en behandeling verbeteren, en daarmee ook de 
overleving. 
Verder is de TU/e ook betrokken bij het project PROMETHEUS, dat geleid wordt door TU/e-alumnus 
Wilbert Bartels van de Universiteit Utrecht. Dit project krijgt in totaal 446.000 euro om technologie te 
ontwikkelen voor directe bestrijding van pijn die het gevolg is van uitzaaiingen in bot. 
 
Technologiestichting STW 
Hoogleraar Jos Brouwers heeft van technologiestichting STW uit het financieringsprogramma High Tech 
Materialen 750.000 euro ontvangen om te onderzoeken of cement gemaakt kan worden van de 
gigantische berg restproduct staalslak. Door de additionele cashbijdragen van de industriële partners, 
waaronder Tata Steel (Hoogovens), Heidelberg Cement (ENCI) en Inashco, komt het totale 
onderzoeksbudget boven de miljoen. De cementvervanger zal CO2-emissie besparen. 
 
Technologiestichting STW 
Technologiestichting STW heeft een beurs van 750.000 euro toegekend aan het project ‘BrainWave’, 
onder leiding van dr. Hailong Jiao van de onderzoeksgroep Electronic Systems binnen de faculteit 
Electrical Engineering. In dit project wordt samengewerkt met Kempenhaeghe, expertisecentrum voor 
epilepsie, het Donders Instituut en het Radboud UMC in Nijmegen. Het moet een draagbaar systeem 
opleveren waarmee men bij epilepsie- en Parkinsonpatiënten los van het ziekenhuis en 24/7 EEG-
signalen kan analyseren.  
Zo heeft de patiënt minder last van hinderlijke apparatuur en kan hij comfortabeler en veiliger in zijn 
gewone levensomgeving verblijven. De basis voor het systeem vormt een chip die vier keer 
energiezuiniger is dan de huidige EEG-meetsystemen. 
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ITN Marie Curie 
De EU heeft 3,9 miljoen euro uitgetrokken voor een Europees project waarin vijftien 
hooggekwalificeerde bouw-akoestiekexperts worden opgeleid, waarvan drie in Eindhoven. Er zijn twaalf 
organisaties bij betrokken en de coördinatie is in handen van onderzoeker Maarten Hornikx. 
 
ITN Marie Curie 
Een Europees onderzoeksproject, onder leiding van hoogleraar Bart Smolders, gaat de draadloze 
technologie ontwikkelen voor 5G, de volgende generatie mobiel internet. Hiermee moet honderd keer 
sneller internet mogelijk zijn dan met het huidige 4G-netwerk. Het consortium, waar onder meer ook 
telecombedrijven Ericsson en NXP deel van uitmaken, heeft een Marie Curie-beurs uit het Europese 
subsidieprogramma Horizon 2020 gekregen van ruim 3 miljoen euro.  
 
Prijzen 
STW Simon Stevin Meester 2016 
STW kent één van de twee titels ‘Simon Stevin Meester 2016’ toe aan Maarten Steinbuch. Hij heeft de 
prijs ontvangen voor zijn technisch wetenschappelijk onderzoek en de manier waarop hij bruggen slaat 
tussen wetenschap en praktijk. Hij ontving een bedrag van 500.000 euro; de grootste prijs voor 
technisch-wetenschappelijk onderzoek in Nederland. 
 
Spin-off 
Xeltis 
TU/e-spin-off Xeltis is begonnen met een klinische studie met in het lichaam gekweekte nieuwe 
hartkleppen. Bij drie kinderen is een kunststof hartklep ingebracht die langzaam in een levende hartklep 
verandert door het opnemen van cellen uit de bloedbaan. De hartkleppen zijn gebaseerd op TU/e-
onderzoek en doorontwikkeld door Xeltis. 
 
Preceyes 
TU/e-spin-off Preceyes heeft een wereldprimeur. Er was nog nooit eerder een operatie in een 
mensenoog gedaan met behulp van een robot. Eind augustus hebben artsen van het John Radcliffe 
Hospital in Oxford het zicht van een patiënt hersteld met de robot van Preceyes. Het ging hierbij om een 
uiterst nauwkeurige netvliesoperatie. 
 
Microsure 
Microsure, een gezamenlijke spin-off van de TU/e en van Maastricht UMC+, is bijna klaar met de 
ontwikkeling van een operatierobot voor ingrepen met uiterste precisie. De robot, die wordt bestuurd 
door een chirurg, is geschikt voor hersteloperaties die met mensenhanden amper of niet mogelijk zijn. 
Over twee jaar moet het apparaat, ’s werelds eerste in zijn soort, klaar zijn om gebruikt te worden in 
operatiekamers.  
 

3.3 Kengetallen 
Promoties en promotierendementen 
De instroom van promovendi (on payroll) steeg in 2016. Er stroomden in totaal 245 promovendi in 
tegenover 228 in 2015. Het aantal promoties daalde licht van 234 in 2015 naar 222 in 2016. Het aandeel 
binnen 5 jaar gepromoveerde promovendi on-payroll is met 67% nagenoeg gelijk gebleven. 
 
Promoties 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal instromers on pay-roll in PhD-trajecten 182 211 259 228 245 
 % vrouwen 27 28 27 28 24 
 % buitenlanders 65 62 55 59 63 
Aantal promoties 245 218 243 234 222 
 waaronder aantal proefontwerpen 8 3 10 3 5 
Bron: TU/e HRM-systeem en TU/e Promotieregister. Peildatum: 31 december. 
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Promotierendementen 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Aandeel (%) binnen 5 jaar gepromoveerde promovendi on-
payroll 

64,9 72,6 65,3 67,7 67,0 

Bron: TU/e HRM-systeem en TU/e Promotieregister. Peildatum: 31 december. 
 
Publicaties 
Ten tijden van de peildatum zijn mogelijk nog niet alle publicaties over het jaar 2016 verwerkt in Scopus 
en het TU/e onderzoeksregistratiesysteem Pure. Dit verklaard de afname van het aantal publicaties in 
2016.  
Van de in 2016 door TU/e medewerkers gepubliceerde artikelen met een vermelding in Scopus is 10,1 
procent een co-publicatie met industrie en 52,9 procent een internationale co-publicatie. Het aandeel co-
publicaties met industrie is licht gestegen ten opzichte van 2015. Ook het aandeel internationale co-pu-
blicaties is gestegen. 
 
Publicaties 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Wetenschappelijke publicaties 4.475 4.410 4.031 3.681 2.959 
 Wetenschappelijk tijdschrift artikelen, peer-reviewed 1.929 1.924 1.771 1.693 1.615 
 Wetenschappelijk tijdschrift artikelen, niet peer-reviewed 21 26 36 31 29 
 Hoofdstuk in boek en conferentieproceeding 1.905 1.865 1.654 1.435 968 
 Rapporten 298 284 243 213 66 
       
 Boeken 23 34 33 23 11 
Vakpublicaties 146 127 92 92 86 
Bron: Pure, peildatum: 16 februari 2017 
 
Publicaties in Scopus 
 2012 2013 2014 2015 2016 

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

2.669 2.755 2.623 2.570 2.315 

      
Aandeel (%) co-publicaties met industrie 12,9 9,8 11,1 9,6 10,1 
Aandeel (%) internationale co-publicaties 47,1 47,4 48,0 51,9 52,9 
Bron: Scopus/SciVal, peildatum databron Scopus: 27 januari 2017, opgehaald op 16 februari 2017 in 
SciVal 
 
Persoonlijke beurzen 
NWO Vernieuwingsimpuls 
Er werden in 2016 door TU/e onderzoekers 4 Veni-projecten verworven in het kader van de 
Vernieuwingsimpuls van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De 
uitslag van de VIDI en VICI ronde 2016 zijn nog niet bekend. 
 
Een Veni-project werd toegekend aan: 
• Dr.ir Joachim Arts (faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences) 
• Dr.ir Hanneke Gelderblom (faculteit Technische Natuurkunde) 
• Dr. Marcos Guimarães (faculteit Technische Natuurkunde) 
• Dr. Danqing Liu (faculteit Scheikundige Technologie) 
 
 



 

54 

NWO Vernieuwingsimpuls 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Veni 5 5 6 1 4 
Vidi 1 2 3 1 Nog niet bekend 
Vici 1 1 2 2 Nog niet bekend 
Rubicon 1 2 1 1 1 
 
ERC Grants 
Er werden in 2016 door TU/e onderzoekers 1 Starting (dr. Roland Toth, faculteit Electrotechniek), en 1 
Consolidator (dr. Evgeny Pidko, faculteit Scheikundige Technologie) verworven in het kader van de ERC 
Grants (ronde 2016). De uitslag van de Advanced grant, ronde 2016, is nog niet bekend. 
 
Aantal verworven ERC Grants 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Starting 2 1 1 2 1 
Consolidator - 3 2 - 1 
Advanced 1 2 1 1 Nog niet bekend 
 
Externe beoordelingen 
Het onderzoek in de domeinen ‘Computer Science’ en ‘Mathematics’ (faculteit Wiskunde en Informatica) 
en Built Environment (faculteit Bouwkunde) is in 2016 gevisiteerd door internationale commissies. De 
commissies beoordeelden het onderzoek binnen deze gebieden conform het Standard Evaluation 
Protocol (SEP) 2015-2021 op de onderdelen Quality, Relevance en Viability. De scores werden op een 
4-puntschaal gegeven met de volgende betekenis: ‘1’ is world leading/excellent, ‘2’ is very good, ‘3’ is 
good en ‘4’ is unsatisfactory. 
De TU/e kwam in Mathematics bijzonder sterk uit de bus. De faculteit scoorde in het nieuwe protocol 
een ‘1’ op ‘quality’, een ‘1’ op ‘relevance’ en ook een ‘1’ op ‘viability’. In het gebied Computer Science 
scoorde de TU/e respectievelijk 2, 2 en 3. Ook het gebied Built Environment werd goed beoordeeld. 
Built environment behaalde per deelgebied de volgende scores: Building Physics & Services (1,1,2), 
Design & Decision Support Systems (1,2,1), Living Cities(2,1,2), Structural Design (1,2,2) en Design 
Artefact for the Built Environment (2,2,2). De rapporten en de bestuurlijke reacties van het College van 
Bestuur zijn op de TU/e website te vinden. In 2017 zullen de domeinen ‘Biomedical Engineering’ 
(faculteit Biomedische technologie), ‘Applied Physics’ (faculteit Technische Natuurkunde), Industrial 
Design, Electrical Engineering en Industrial Engineering & Innovation Sciences worden gevisiteerd. 
 
Scores onderzoeksvisitaties in het kader van SEP 2015-2021 
 Quality Relevance Viability 

Computer Science (Wiskunde & Informatica) 2 2 3 
Mathematics (Wiskunde & Informatica) 1 1 1 
Built  Environment (Bouwkunde) 1-2 1-2 1-2 

 
Valorisatieindicatoren 
In 2012 formuleerden de Nederlandse universiteiten in hun prestatieafspraken met het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hun valorisatiedoelstellingen. In navolging hiervan ontwikkelde 
iedere universiteit eigen valorisatie-indicatoren om prestaties te meten. Dit proces moet resulteren in 
een geteste en gevalideerde set van indicatoren waarmee universitaire inspanningen in de complexe 
context van valorisatie zichtbaar kunnen worden gemaakt. Over dit proces wordt in VSNU verband in 
een aparte rapportage verslag gedaan. 
De opdracht voor het ontwikkelen van valorisatie-indicatoren is begin 2013 door de technische 
universiteiten in 3TU-verband opgepakt. In 2015 zijn de ontwikkelde indicatoren getest en is 
operationalisering van de indicatoren in 3TU-verband verder afgestemd. Eind 2015 is een eerste 
definitieve set van valorisatieindicatoren gekozen.  
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De resultaten voor deze indicatoren zijn hieronder opgenomen. In de komende jaren zullen deze 
indicatoren verder worden ontwikkeld en/of worden aangevuld. 
 
 Valorisatieindicatoren 2016 
1 Omvang 2e en 3e geldstroom 1e geldstroom 223,9 miljoen euro 

2e geldstroom 31,1 miljoen euro 

3e geldstroom 67,3 miljoen euro 

2 Stages en afstudeeropdrachten 
bij niet-academische 
instellingen20 

Bachelor en masterfase 434 
PDEng 100 

3 Co-publicaties21 CWTS Leiden Ranking - UIC #1 

University Industry Co-
publications 

15,1% 

4 Intellectueel eigendom Octrooiaanvragen 22 
Licenties 8 

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

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

31 

6 Nevenwerkzaamheden22 Hoogleraren (bezoldigd en 
onbezoldigd) met een niet-
academische nevenfunctie 

96 hoogleraren 
36% van totaal hoogleraren 

7 Opleiding ondernemerschap23 Ondernemerschapsonderwijs 587 studenten 
5950 ECTS 

8 Loopbaan alumni24 Percentage werkzaam bij 
niet-academische 
organisaties 

78% 

9 Resultaat25 Beoordeling ‘Relevance to 
Society’ per Research 
Assessment 

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

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

 
Start-ups en spin-offs 
In 2016 zijn er op basis van unieke kennis van de TU/e acht nieuwe spin-offs van start gegaan; in twee 
daarvan heeft de TU/e een aandelenbelang en in vier een optie op een aandelen belang. Vanuit TU/e 
Innovation Lab is er ook veel aandacht besteed aan het financieel gezond houden van de bestaande 
spin-offs. Samen met deze spin-offs zijn roadmaps gedefinieerd en ondernemingsplannen 
aangescherpt. Op basis daarvan is het mogelijk geweest om nieuw kapitaal voor deze spin-offs aan te 
trekken. 
De studenten incubator heeft in 2016 31 nieuwe start-ups voortgebracht en begeleidt momenteel een 
vijftigtal innovatieve start-ups. 

                                                           
 
 
20 Stage van minimaal 10 ECTS of duur van 6 weken in een onderneming of organisatie buiten de universiteit. De 
waarde van de Bachelor en Masterfase van het jaar 2015 is overgenomen. 
21 Positie op de ranglijst en percentage wetenschappelijke publicaties in samenwerking met private partners in de 
Leiden Ranking, onderdeel University-Industry Collaborations (UIC). De waarden van het jaar 2015 zijn 
overgenomen. 
22 Aantal en percentage hoogleraren met een aanstelling aan de TU/e van maximaal 0,2 fte. 
23 Aantal studenten en ECTS dat in het academisch jaar 2015-2016 gevolgd is in de bachelor- en masterfase samen. 
24 Bron WO-Monitor 2015. 
25 In de onderzoeksvisitaties wordt vanaf 2015 een beoordeling gegeven van de ‘relevance to society’ van het 
onderzoek. Tot nu toe zijn er vier disciplines beoordeeld. De overige volgen de komende jaren. Een “1” is de best 
mogelijke beoordeling, een “4” geeft aan dat de relevantie onvoldoende wordt geacht. 
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In 2016 zijn er 352 studenten geïnspireerd geraakt voor ondernemerschap en naast de 31 start-ups zijn 
er nog 106 studenten die serieus werken aan het starten van een bedrijf. 
Daarnaast zijn er nog veel meer student-initiatieven, zoals designbureaus, consultants en software 
bedrijfjes die vooral op eigen kracht gestart zijn en die bij ons niet altijd bekend zijn.  
 
Octrooien 
Het totaal aantal op naam van de TU/e ingediende octrooiaanvragen kwam in 2016 uit op tweeëntwintig. 
Deze werden allemaal als US- of EP provisional patent application ingediend. Een provisional patent 
application heeft een geldigheidsduur van één jaar. De belangrijkste redenen om een provisional in te 
dienen zijn het vroegtijdig vastleggen van kennis om de business case verder uit te kunnen werken en 
de onderzoeker de mogelijkheid te geven om te publiceren. Aan het einde van dat jaar moet de keuze 
gemaakt worden om de provisional te laten verlopen of om deze door te zetten. Het doorzetten van een 
provisional gebeurt in de vorm van het aanvragen van een Patent Cooperation Treaty (PCT) aanvraag 
of een reguliere nationale of regionale aanvraag. In 2016 heeft de TU/e tien provisionals doorgezet in 
een reguliere aanvraag. De provisionals die niet doorgezet zijn (8) hebben als reden dat de business 
case toch niet sterk genoeg bleek te zijn of dat octrooiering niet mogelijk of zinvol bleek te zijn. 
 
Licenties 
In 2016 zijn er acht nieuwe licenties en overdrachten van IP gerealiseerd. 
Vier licenties op octrooien, waarvan twee tegen aandelen in spin-offs en twee trial-licenties aan 
bestaande bedrijven om de commerciële waarde te kunnen evalueren. 
Vier octrooien zijn overgedragen, waarvan 3 tegen een vast bedrag (één grootbedrijven, één spin-off en 
één TTO) en één tegen aandelen (één spin-off).  
Verder zijn er in het kader van strategische samenwerking ook afspraken gemaakt met het bedrijfsleven 
waarbij octrooien direct door het bedrijfsleven aangevraagd worden en er dus impliciet een overdracht 
plaatsvindt. Philips heeft bijvoorbeeld alleen al in het kader van de Flagships 8 octrooien aangevraagd 
met daarop ten minste één TU/e uitvinder. 
 
Valorisatiesubsidies 
In 2016 zijn er vanuit de TU/e twee aanvragen voor de Haalbaarheidsstudie (Take-off1), drie aanvragen 
voor de Vroege Fase Financiering (Take-off VFF) en één aanvraag voor een Open Mind door de 
Technologiestichting STW gehonoreerd. Daarnaast zijn drie aanvragen voor een ERC Proof of Concept 
Grant (ERC PoC) gehonoreerd. STW Take-off en ERC PoC staan open voor onderzoekers die 
technologische onderzoeksresultaten willen vermarkten. STW Open Mind staat open voor onderzoekers 
en studenten. 
Een Take-off1 (max. 0,04 miljoen euro) ondersteunt het uitvoeren van een onderzoek naar de 
technologische en commerciële haalbaarheid van een technologie. Een Take-off VFF (max. 0,25 miljoen 
euro) ondersteunt de uitvoering van een voorstel tot aan het punt waarop private financiers de verdere 
commerciële ontwikkeling voor hun rekening willen nemen. De ERC PoC (max. 0,15 miljoen euro) is een 
combinatie hiervan en ondersteunt beide fases. STW Open Mind (0,05 miljoen euro) ondersteunt het 
verder uitwerken van technologie met een verrassende maatschappelijke toepassing. 
De Horizon 2020 Fast-track-to-innovation subsidie betreft een bedrag van 1.800k euro voor een 
consortium met o.a. MTT en ProDrive. 
 
 

3.4 Diversen 
 
Doelmatigheid 
De doelmatigheid in het onderzoek is voor de TU/e van groot belang en vraagt om samenwerking met 
collega-universiteiten om prioriteiten landelijk vorm te geven en de concurrentiepositie internationaal te 
versterken. In 2016 is met dit doel de samenwerking en afstemming met de TU Delft, de Universiteit 
Twente en Wageningen Universiteit in de 4TU.Research Centers of Excellence voortgezet. Daarnaast 
zijn verdere stappen gezet in de samenwerking met de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. 
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Onderzoekscholen 
De TU/e was eind 2016 penvoerder van vijf door de KNAW erkende onderzoekscholen (BETA, IPA, 
COBRA, EPL en EM). 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 onderzoekscholen. Deze afspraken 
zijn op TU/e-niveau geoperationaliseerd en in 2015 ingegaan. 
 
Topsectoren 
De TU/e is nauw betrokken bij een aantal topsectoren, waarvan HTSM, Chemie, Energie, en Logistiek 
de belangrijkste zijn. Er worden bijdragen geleverd aan de verschillende roadmaps van de topsectoren 
en op organisatie niveau is de TU/e goed vertegenwoordigd in de boards van de verschillende 
topsectoren. In 2015 zijn discussies gestart om de samenwerking tussen de topsectoren HTSM, Agri & 
Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen sterk te verbeteren. Er is een gezamenlijke roadmap 
geschreven, High Tech to Feed the World, waaraan de TU/e heeft bijgedragen. In de Nederlandse 
wetenschapsagenda is de Duurzame productie van gezond en veilig voedsel een van de belangrijke 
routes geworden. Ook hieraan draagt de TU/e bij. Met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie voor 
HTSM en Chemie zijn afspraken gemaakt dat de zogenaamde TKI-toeslag die de TU/e genereert 
binnen deze topsectoren terugvloeit naar de TU/e, in die zin dat TU/e voorstellen mag doen voor nieuwe 
onderzoeksprojecten die gefinancierd kunnen worden vanuit deze TKI-toeslag. Voor 2016 heeft dit 
geresulteerd in het feit dat de TU/e voor 1,5 miljoen euro aan extra projectvoorstellen mag indienen. 
Verder is de TU/e binnen de topsectoren HTSM en Chemie drie grote projecten gestart waarvoor 
zogenaamde TKI-project toeslag is aangevraagd. Dit betreft een totaal bedrag van ongeveer 3 miljoen 
euro.  
 
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. Er zijn op deze wijze zo’n 270 promotieplaatsen gerealiseerd en zijn er inmiddels 
230 promovendi gestart. De overige plaatsen worden in 2017 ingevuld. 
 
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 15 nieuwe zaken in behandeling genomen. Dit is 
aanmerkelijk meer dan het aantal zaken in voorgaande jaren (2 of 3 per jaar). De meeste zaken zijn op 
bevredigende wijze opgelost. Twee zaken hebben geleid tot een klacht bij de Klachtencommissie. De 
commissie heeft in het verslagjaar vier klachten in ontvangst genomen. Tevens was er nog een klacht in 
behandeling bij de commissie uit 2015. Die klacht en twee andere klachten zijn door de commissie 
afgehandeld. Twee klachten zijn nog in behandeling.  
 
Duurzaamheid 
Naast de belangrijke plek die duurzaamheid inneemt in het onderwijs, vormt zij tevens de rode draad in 
het onderzoek van de TU/e. Tal van onderzoeksprogramma’s van de universiteit zijn direct of indirect 
gericht op het verbeteren van de duurzaamheid van producten, processen en systemen. 
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Strategic Areas 
Binnen Strategic Area Energy werken onderzoeksgroepen aan de volgende focusgebieden Chemergy, 
Solar PV, Urban Energy, en Nuclear Fusion. Op het gebied van Smart Mobility ziet de TU/e in 
technologie een belangrijke oplossing voor het minimaliseren van de negatieve effecten van mobiliteit, 
zoals luchtvervuiling, files en ongevallen. Een groot aantal onderzoekers draagt bij aan slimmere, 
productievere mobiliteit en transport én aan veilige, schone en efficiënte voertuigen. Voor het Strategic 
Area Health zijn ruim driehonderd onderzoekers van negen verschillende faculteiten verbonden aan het 
voorkomen, eerder herkennen en effectiever behandelen van ziektes en het stimuleren van een 
gezonde leefstijl en leefomgeving. 
 
Living Labs 
De TU/e zet haar campus in als een laboratorium. In het Living Lab Light gebruikt de TU/e haar 
lichtsystemen als Living Lab zowel in gebouwen als in de buitenomgeving. Onderzoekers kunnen 
daardoor met de lichtinstallatie verschillende soorten onderzoek doen. Bij het Living Lab Smart Mobility 
maakt de TU/e gebruik van haar eigen campus om te experimenteren met het schoner, veiliger en 
efficiënter maken van voertuigen, en tevens het slimmer organiseren van mobiliteit en transport. 
 

3.5 Vooruitblik 
 
Onderzoeksexcellentie 
In het voorjaar van 2017 zal de taskforce scouting & werving advies uitbrengen over intensivering van 
deze activiteiten. Daarnaast zal de implementatie van de geïntensiveerde ondersteuning van personal 
grants starten in het kader van het Research Support Network. Tot slot zal in het kader van de 
voorjaarsnota gesproken worden over de besteding van de centrale middelen voor nieuwe 
leerstoelgroepen.  
 
Research Support Network 
RSN heeft de ambitie het niveau van de 2e en 3e geldstroom te laten stijgen naar 100 miljoen euro in 
2020 en de inspanning van onderzoekers om onderzoeksmiddelen te verkrijgen te verminderen. RSN 
zal inzetten op langdurige samenwerking met de industrie en Eurotech universities, personal grants en 
professionele ondersteuning. 
 
Intensivering 2e en 3e geldstroom 
De TU/e zal in 2017 een nadere analyse maken van de 2e en 3e geldstroom en vervolgens activiteiten 
ontplooien om deze op niveau te houden of op een structureel hoger niveau te tillen. Daarin spelen de 
partnerships met bedrijven, onderzoeksexcellentie en ondersteuning als in het research support network 
allen belangrijke rollen.  
 
Strategic Areas, Centers en Instituten 
In 2017 zal de inrichting van de balans toegepast en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek weer 
centraal staan in de vormgeving van de areas, centers en instituten. Deze organisaties zijn goed in staat 
om de maatschappelijke vraag om technische oplossingen en de economische vraag naar nieuwe 
producten en diensten te articuleren naar voor de TU/e relevante onderzoeksgebieden, die veelal 
multidisciplinair ingezet zullen moeten worden. Daarom zal in 2017 gezocht worden naar een sterkere 
koppeling van deze maatschappelijk-economische vraagarticulatie en de richting van het 
wetenschappelijk onderzoek, twee zijden van dezelfde medaille die - wanneer in staat gesteld elkaar te 
inspireren – in onze overtuiging zullen leiden tot een optimale balans in science for science, for society 
en for industry.  
De inrichting hiervan zal zowel inhoudelijk plaatsvinden door het formuleren van onderzoeks- en 
ontwikkelprogramma’s met maatschappelijke organisaties, overheden en industrie alswel bestuurlijk 
door de matrix van faculteiten en areas, centers en instituten procesmatig te faciliteren. 
 
Onderzoeksinfrastructuur 
In 2017 zal verder gewerkt worden aan de interne en externe profilering en toegankelijkheid van de 
onderzoeksfaciliteiten. Daarnaast zal een visie ontwikkeld worden voor de toekomst. 
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Kennisvalorisatie 
De relatie en samenwerking met het bedrijfsleven is van groot belang voor het toegang krijgen tot 
financiële onderzoeksmiddelen en het toepassen van onderzoeksresultaten in de maatschappij. In dit 
kader wordt een systeem van “strategic accounts” ontwikkeld waarmee met het groot bedrijf aan de 
hand van langdurige roadmaps een samenwerking wordt aangegaan. Voor 2017 is het doel om met 7 
bedrijven een dergelijke samenwerking te hebben opgezet.  
Het onderzoek aan de TU/e wordt voornamelijk gefinancierd uit de 2e en 3e geldstroom. De succesrate 
van de indieningen is relatief laag. Het doel is om de inspaningen van de onderzoekers te laten dalen en 
de hoeveelheid 2e en 3e geldstroom te laten groeien door een professioneel systeem van research 
support. 
Op de onderzoeksresultaten is een systeem van scouting en screening opgezet waarmee zowel het 
aantal patentenaanvragen, het aantal licenties en spin-offs zal toenemen. De startups zijn nodig om de 
aansluiting te vinden tussen de universiteit en de markt. 
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4.1 Profiel en beleid 
De TU/e is een internationaal vooraanstaande en in engineering science & technology gespecialiseerde 
universiteit en deze positie wordt ondersteund door de internationale impact van de hightech regio 
Brainport. De TU/e streeft ernaar om de internationale impact en karakter van het onderwijs, onderzoek 
en kennisvalorisatie verder te vergroten. Dat is van belang om onze studenten voor te bereiden op een 
internationale carrière, om te blijven participeren aan de frontlinie van de wetenschap en om de 
betekenis van de TU/e voor het high tech ecosysteem van de regio Brainport te versterken. 
In 2016 heeft de Stuurgroep International Affairs een One Page Strategy International Affairs opgesteld 
met de volgende onderwerpen: onderwijs, onderzoek, partnerships/netwerken en reputatie. 
 
Onderwijs 
Bedrijven in het hightech ecosysteem van de regio Brainport verwachten TU/e-afgestudeerden van een 
hoog niveau die binnen een competitieve internationale werkomgeving hun talenten kunnen ontplooien. 
Dat betekent dat de TU/e zich richt op internationaal toptalent, alle studenten voorbereidt op een 
internationale carrière en dat de universiteit zelf een international community dient te worden. 
Om meer toptalent te werven en om het internationale karakter van de TU/e community te versterken, 
streeft de TU/e naar een verhoging van de internationale instroom in zowel de bachelor- als de 
masteropleidingen. Daarnaast richt de TU/e zich op het uitbreiden van de mogelijkheden voor studenten 
om internationale ervaring op te doen en verwacht dat in 2020 vrijwel alle studenten daar gebruik van 
maken.  
 
Onderzoek 
Wetenschap is bij uitstek een internationale activiteit. Internationale ervaring is essentieel voor elke 
wetenschappelijke carrière en internationale samenwerking is een onmisbare element in elk 
onderzoeksprogramma. In het vergroten van de impact van het onderzoek staan daarom het aantrekken 
van internationaal toptalent en het verhogen van de participatie in internationale 
onderzoeksprogramma’s centraal. Participatie in internationale onderzoeksprogramma’s belangrijk voor 
het realiseren van internationale samenwerking met andere onderzoekers en met bedrijven. 
 
Netwerken en partnerships 
Netwerken van universiteiten en/of bedrijven zijn belangrijke katalysatoren voor internationale 
samenwerking. Naast de internationale netwerken die onderzoekers zelf beheren, hebben deze 
institutionele netwerken een belangrijke meerwaarde in de internationale werving en uitwisseling van 
studenten, het ontwikkelen en profileren van de onderzoekssterktes, en het versterken van specifieke 
activiteiten zoals business creation. Zie meer over partnerships in hoofdstuk 5. 
 
Internationale reputatie 
Zeker internationaal gezien is een goede reputatie van de TU/e van belang om zichtbaar en 
aantrekkelijk te zijn voor individueel wetenschappelijk talent, maar ook voor universiteiten, 
onderzoeksinstellingen en bedrijven die met de TU/e willen samenwerken. Om deze reden dient het 
internationaal perspectief sterk betrokken te worden in de reputatiegerichte activiteiten. 
 
Internationale studenten 
De wervingsactiviteiten gericht op internationale studenten zijn ingedeeld volgens de fasen die de 
student voor oriëntatie doorloopt. Sinds april 2016 loopt er een continue online search engine 
advertising campagne vooral gericht op het vergroten van de bekendheid van TU/e in de zeven 
doellanden (Bulgarije, Griekenland, Indonesië, Italië, Mexico, Roemenië en Spanje). Daarnaast is de 
vindbaarheid van TU/e en haar programma aanbod verbeterd op platformen zoals StudyPortals. Dit 
heeft geleid tot significant meer bezoeken aan de TU/e website.  
Daarnaast zijn alle opleidingsbrochures vernieuwd en heeft in november de ‘Webinar month’ 
plaatsgevonden. Gedurende de webinar month zijn 37 webinars aangeboden waarvoor zich in totaal 
zo’n 3.500 studiekiezers zich hebben geregistreerd. 
 

4 Positionering en internationale impact 
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Aandeel internationale studenten 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Aandeel internationale ingeschreven 
studenten (1 okt.)26 

9% 9% 10% 12% 13% 

  bacheloropleiding (inclusief schakel) 3% 4% 5% 6% 7% 
     schakelprogramma 5% 8% 10% 11% 11% 
  masteropleiding 20% 17% 19% 21% 23% 
 
International Experience 
Het international experience programma in de masteropleidingen is erop gericht om studenten een 
internationale ervaring op te laten doen tijdens hun bachelor- of masteropleiding. In 2016 heeft 50% van 
de afgestudeerde masterstudenten een buitenlandervaring opgedaan van tenminste 15 ECTS. Het 
uiteindelijke doel is dat 90% van de afgestudeerden een buitenlandervaring heeft opgedaan. 
 
Aandeel International Experience 
    2014-2015 2015-2016 

Aandeel International Experience27    40% 50% 
 
 
Amandus H. Lundqvist Scholarship Program 
Ter bevordering van de instroom van internationale masterstudenten werden in 2016 door de TU/e, met 
financiering vanuit de Amandus H. Lundqvist Scholarship Program Foundation (ALSP), in totaal 77 
beurzen toegekend aan eerste- en tweedejaars masterstudenten. Dat zijn er 47 minder dan vorig jaar. 
 
International Community 
Uit de international Student Barometer uitgevoerd in 2015 bleek dat de TU/e goed scoort op de 
faciliteiten voor internationale studenten en medewerkers, maar slecht op het onderwerp ‘welkom 
voelen’. Om de gehele community te versterken en de internationals beter te laten landen in de 
community, is daarom een Community Manager aangesteld. De stuurgroep Community@TU/e heeft 
daarvoor een one-page strategy opgesteld om uit te voeren de komende drie jaar.  
 
EU-funding 
De TU/e is coördinator of deelnemer in 41 projecten die in 2016 zijn gestart. De TU/e subsidie voor deze 
41 projecten bedraagt 21,3 miljoen euro.  
Een toenemend aandeel van de Horizon 2020 deelnames van de TU/e vindt plaats in het onderdeel 
Excellent Science (ERC, Marie Curie, FET-Open) van Horizon 2020. Ook de TU/e heeft last van de 
groeiende aanvraagdruk in Horizon 2020, o.a. door de komst van vele nieuwe spelers in het programma 
in vergelijking met het voorgaande 7e kaderprogramma. Success rate van de TU/e is in 2016 iets 
afgenomen maar ligt structureel ongeveer 5% punten boven het gemiddelde in Europa. Success rate 
voor Europa in 2015 bedroeg 11%, voor 2016 is dit cijfer nog niet bekend.  
 
 
 
 
 

                                                           
 
 
26 Het aandeel studenten met een nationaliteit anders dan "Nederlandse" die in het betreffende studiejaar aan de 
TU/e staan ingeschreven met een hoofdopleiding (als student of extraneus). 
27 Van de afgestudeerden (MSc) in de periode (1 september - 1 september) het percentage studenten dat een 
buitenlandse vooropleiding heeft, óf meer dan 15 EC aan buitenlandse studiepunten heeft. 
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4.2 Vooruitblik 
De TU/e wil haar internationale impact van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie versterken. De 
TU/e wil meer diverse en goede internationale studenten en werknemers aantrekken. Het verder 
uitbouwen van de internationale community is daarvoor essentieel. Men moet zich welkom voelen en 
opgenomen worden in een levendige en open gemeenschap. Nederlandse studenten moeten – ook met 
het oog op hun eigen toekomstige carrière - gewend zijn om in een internationale omgeving te 
functioneren. De overgang van een lokaal community-gevoel naar een internationale community vraagt 
een lange adem en zal niet van de een op de andere dag gerealiseerd zijn. Een community manager is 
aangesteld in 2016 om de internationale community binnen de TU/e te faciliteren.  
 
Onderwijs 
In 2017 wil de TU/e de mogelijkheden voor studenten om internationale ervaring op te doen uitbreiden 
om het percentage conform strategie 2020 (2017: 67,5% overall (differentiatie per faculteit) te verhogen. 
Daarnaast wordt de instroom internationale studenten verfijnd met een gerichte internationale 
wervingscampagne, conform strategie 2020 (2017: instroom internationale bachelor studenten: 12%: 
instroom internationale masterstudenten: 25%).  
 
Onderzoek en valorisatie 
In 2017 worden strategische voorbereidingen getroffen voor de EU funding na H2020. Daarnaast wordt 
een aanpak ontwikkeld om de success rate in internationale fundingprogramma’s te verbeteren, o.a. met 
inzet van het Research Support Netwerk (RSN). 
 
Netwerken/Partnerships 
In 2017 zal er een verkenning uitgevoerd worden met betrekking tot netwerken en partnerships buiten 
Europa. De interactie met het EuroTech netwerk, zowel voor onderwijs als onderzoek zal verhoogd 
worden. 
 
Reputatie 
In 2017 wordt een strategie internationale erkenning/reputatie uitgewerkt (o.a. internationale rankings 
strategischer inzetten). 
 
International community 
In de one page strategy wordt gewerkt aan het versterken van de gehele community met als specifieke 
focus een betere integratie van nationale en internationale communities op de TU/e. Projecten die 
daaronder vallen zijn o.a. het toevoegen van een TU/e Community Portal, het realiseren van meer 
ontmoetingsplaatsen middels de ‘Aorta’ en de organisatie van diverse community-events. Gezamenlijke 
introductieprogramma’s worden opgezet, waarbij de separate intro voor internationale studenten zal 
verdwijnen en er een separate intro zal worden georganiseerd voor álle startende masterstudenten. In 
het onderwijs en in de programma’s voor medewerkers zal worden gezocht naar manieren om het 
Community gevoel te versterken.   
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5.1 Profiel en beleid 
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 UU/UMCU 
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 binnen life sciences en sustainability. De onderwijs- en onderzoekssamenwerking met Utrecht 
is verder versterkt langs de lijnen van solar fuels (energy, catalyse), regeneratieve medicine en medical 
imaging (health). 
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. Beide universiteiten hebben aangegeven 
deze strategische samenwerking te willen versterken. In 2016 hebben de colleges van Universiteit 
Utrecht en TU/e daartoe besloten om gericht te investeren in een verbreding van de Alliantie in het 
gebied Poreuze Media en het gebied Sport, Technologie en Maatschappij.  Voor het onderzoek op het 
gebied van Poreuze Media heeft de TU/e het Darcy center ingebracht en Universiteit Utrecht is hiervan 
een partner geworden. 
Er is per 30-1-2016een alliantiedirecteur aangesteld. Zij gaat het gezamenlijke alliantiefonds beheren 
dat moet gaan leiden tot meer duurzame samenwerking. 
Naast het Darcy center zullen er ook meer interuniversitaire instituten worden opgericht. Zo zal het 
regenerative medicine/ Imaging instituut nog dit jaar van start gaan. 
 
4TU.Federatie / Sectorplan Technologie 
In 2016 is Universiteit Wageningen toegetreden tot de 3TU.Federatie en is deze omgevormd tot de 
4TU.Federatie. 4TU is een samenwerkingsverband van de technische universiteiten van Nederland dat 
zich richt op onderwijs- en onderzoekssamenwerking, maar zeker ook op belangenbehartiging. Het is 
het gezicht van de technische universiteiten in Nederland. Binnen de federatie heeft iedere universiteit 
een eigen identiteit en profiel. Door onderlinge afstemming en samenwerking beogen de vier de 
concurrentiepositie en reputatie van de Nederlandse TU’s en van het Nederlandse technologiedomein in 
de wereld te versterken. 
Samenwerking met TU Delft, Universiteit Twente en Universiteit Wageningen op veel gebieden, 
waaronder gezamenlijke projecten zoals op het gebied Blended Learning binnen de wiskundevakken, en 
in de 4TU Masteropleidingen en de samenwerking van de ontwerpersopleidingen in het Stan Ackermans 
instituut. Ook hebben de 4 universiteiten een gezamenlijke regeling inzake de Basis kwalificatie 
Onderwijs (BKO). Onderzoekssamenwerking vindt plaats op het gebied van o.a. Agrifood, Design, 
Human Technology Interaction, ICT, Ethics, Mathematics, Built Environment en Humans & Technology. 
 
Samenwerking TiU / JADS 
Samen met Tilburg University (TiU), de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente 's-Hertogenbosch is 
een Grand Initiative Data Science tot stand gebracht. In het kader van dit initiatief is een joint degree 
bacheloropleiding Data Science ontwikkeld, die in Eindhoven en Tilburg verzorgd wordt. Daarnaast is 
een gemeenschappelijke Graduate School Data Science ingericht te 's-Hertogenbosch in het voormalige 
klooster Mariënburg. Hier is een joint degree masteropleiding Data Science and Entrepreneurship en 
een ontwerpersopleiding (PDEng) Data Science ondergebracht. Er komen ook een PhD opleiding, life-
long learning activiteiten en incubator- en acceleratoractiviteiten, alsmede hiermee verbonden 
onderzoek. 
Per september 2016 zijn de joint degree bacheloropleiding Data Science, de joint degree 
masteropleiding Data Science and Entrepreneurship en de ontwerpersopleiding Data Science van start 
gegaan. Het Mariënburg complex is op 1 december 2016 geopend door Koningin Máxima. 

5 Partnerships 
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Eurotech universiteiten 
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. 
 
KIC’s 
Naast deze strategische samenwerkingen, neemt de TU/e deel in drie Knowledge & Innovation 
Communities (KIC’s) van het European Institute for Innovation & Technology (EIT). De consortia rond 
Energy (InnoEnergy) en ICT (EIT Digital) waren al in 2011 geselecteerd. Eind 2014 is ook het 
consortium EIT Health uitverkoren om op dit gebied een Europees gezichtsbepalend innovatienetwerk te 
vormen. 
 
Buiten Europa 
Buiten Europa werken de TU/e en Philips samen met Zheijang University in China in het Brainbridge 
project. 
 
Industrie en maatschappelijke organisaties 
De TU/e is trots op haar samenwerking met haar partners in de industrie en met maatschappelijke 
organisaties. Deze samenwerking is essentieel voor kennisvalorisatie. Door gebruik te maken van 
elkaars expertise wordt onderzoek beter en kunnen gezamenlijke fundingaanvragen versterkt worden. In 
2016 is er veel aandacht gegeven aan het verder uitbouwen van de samenwerkingsverbanden met 
zowel grote innovatieve ondernemingen als voor het inzetten van samenwerkingsconstructies met het 
MKB. Voor de laatste zetten we in samenwerking met regionale overheden zoals de provincie en 
gemeenten in op proeftuinen waarin innovaties dicht bij de toekomstige gebruiker kunnen worden 
ontwikkeld en door deelnemende bedrijven doorontwikkeld tot toekomstige producten. Proeftuinen 
waaraan veel aandacht is gegeven zijn Brainport Healthy Living Lab, High Tech voor AgroFood en 
Brainport Smart District op het gebied van Smart City technologie. 
 

5.2 Feiten en cijfers 
 
Formele partnerships in Nederland 
Avans en de TU/e hebben een convenant getekend waarin is vastgelegd dat een selecte groep 
techniekstudenten van Avans tijdens hun hbo-opleiding al een pre-master aan de TU/e kan volgen: het 
zgn. HBO-TOP programma. Avans selecteert welke studenten hiervoor in aanmerking komen. Met 
Fontys bestaat al langer een dergelijke samenwerking. 
 
Formele partnerships internationaal 
Europa 
De TU/e heeft het voorzitterschap van CLUSTER succesvol overgedragen aan de Aalto University in 
Helsinki. De TU/e heeft in het kader van de Sino-EU Energineering Education Platform (SEEEP) 
samenwerking samen met KTH Royal Institute of Techology, Stockholm, de Europese return van de 
High Level Summer van Energy Transitions georganiseerd. 
In 2016 heeft EuroTech verkennende gesprekken gevoerd met potentiele nieuwe leden. Verder is een 
verbetering in de link tussen de Technologist en Eurotech ingezet. De focus hierbij is meer aandacht 
voor onderzoek van TU/e in de inhoud, zowel in de papieren versie als online. Begin 2017 wordt over 
toekomst van de Technologist een nieuw standpunt ingenomen in de Governing Board. Het standpunt 
vanuit TU/e is op inhoud dat Technologist de ecosystemen van de vier universiteiten beter zichtbaar zou 
moeten maken en op vorm dat het meer online focus zou moeten hebben.  
 
 
Het Brussel Office heeft de policy en lobby activiteiten m.n. geconcentreerd op de volgende 
onderwerpen: Open Science, Horizon 2020, EU Policies for Innovative Doctoral Training, Positioning in 
key EU fora en de focusgebieden (Entrepreneurship & Innovation, Health & Bio engineering, Smart & 
Urban Mobility, Data Science & Engineering). De thematische workshops die het Brussel Office heeft 
georganiseerd, hebben o.a. geresulteerd in twee succesvolle EU-aanvragen.   
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China 
Tijdens de Program Committee Meeting van Brainbridge bij Zhejiang University zijn de lopende 
projecten besproken. De samenwerking is verder nog besproken tijdens het bezoek van President Wu 
van Zhejiang. Er is afgesproken dat er een werkgroep komt met medewerkers van de TU/e en Zhejiang 
University om te verkennen hoe de samenwerking geïntensiveerd kan worden.  
 
In september 2016 zijn 10 studenten van Zhejiang University begonnen aan het 3+2 programma. In 
november zijn drie 3+2 overeenkomsten verlengd (Wiskunde, Electricical Engineering, Industrial 
Design). Het programma wordt in 2017 geëvalueerd. 
In het kader van het CLUSTER Sino-EU Energineering Education Platform (SEEEP) is, samen met KTH 
Royal Institute of Technology een summer school ontwikkeld. De week in Eindhoven werd voor 60 PhD 
kandidaten (10 van de TU/e) georganiseerd, in samenwerking met KP7 project INCREASE en o.a. 
Alliander.  
 
Brazilië 
Reeds in 2015 en nog meer in 2016 werd duidelijk dat door de economische en politieke situatie in 
Brazilië een concretisering van de initiële samenwerking tussen TU/e en Braziliaanse universiteiten, 
bedrijven en federale en nationale funding agents e.g. CAPES en CNPq (~NWO) zeer lastig is 
geworden. In 2011 sloot TU/e als eerste Nederlandse universiteit (i.s.m. DPI) een 10 PhD-student 
programma met CNPq en evaluatie zou plaatsvinden eind 2015/begin 2016 maar ook deze unieke 
samenwerking werd afgeblazen t.g.v. de economische en politieke situatie in Brazilië.  
In 2016 werd vooruitgang geboekt m.b.t. het BraNeTec-initiatief (faculteit W en ST) en dit zal o.a. na het 
afsluiten van een Memorandum of Understanding met UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) 
een vervolg krijgen. Medio 2016 is besloten de banden te versterken met de EZ Innovatie Attachee en 
de Nederlandse ambassadeur in Brazilië, bijvoorbeeld door hen te betrekken in mogelijk toekomstige 
internationale publiek/private samenwerkingen. TU/e is door Shell benaderd om de TU/e 
kennisinfrastructuur ervaringen in Brazilië te delen. 
Buiten het Braziliaans Science without Border programma heeft de TU/e zeer goede ervaring met 
Braziliaanse MSc-PhD-PDEng-studenten. Medio 2016 heeft TU/e een PDEng recruitment uitgezet om 
Braziliaanse studenten te werven die in hun tweede jaar projecten kunnen gaan uitvoeren eventueel 
binnen in Brazilië actieve Nederlandse multinationals (AkzoNobel-DAF Trucks-Unilever-Shell-DSM).  
Voor de TU/e op onderwijs en onderzoeksgebied zijn doeluniversiteiten: UFRJ-UFSC-USP-UFCB. De 
TU/e heeft eind 2016 een overeenkomst gesloten met UFSC en in het voorjaar van 2017 zullen 
overeenkomsten worden gesloten met UFRJ-COPPE en USP. 
 

5.3 Diversen 
 
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 2010-2015 is al veel bereikt. De instroom in de bacheloropleidingen is sterk gestegen (ook 
het aandeel meisjes in de instroom), de rendementen zijn aanzienlijk gestegen, de masteropleidingen 
sluiten naadloos aan op de onderzoekszwaartepunten en het onderzoek in deze zwaartepunten is 
verder versterkt. Indicaties van deze versterking zijn onder andere de vele ERC en VI beurzen en de 
gehonoreerde NWO Zwaartekrachtvoorstellen. In de eindrapportage stelt de Commissie Breimer onder 
de indruk is van de wijze waarop het sectorplan is geïmplementeerd en dat er met zeer beperkte 
middelen baanbrekende resultaten zijn behaald; met dit sectorplan is een succesvolle eerste stap gezet 
om de Nederlandse chemie en fysica op een hoger plan te brengen. Vanaf 2017 zullen de toegewezen 
SNS middelen structureel indalen in de reguliere bekostiging van de universiteiten. De TU/e heeft 
aangegeven dat deze extra middelen additioneel voor de natuur- en scheikunde aan de TU/e ter 
beschikking zullen blijven. 
 

5.4 Vooruitblik 
In 2017/2018 is de TU/e voorzitter van EuroTech, het Europese samenwerkingsverband van enkele 
toonaangevende technische universiteiten. Er zal worden ingezet op verhoging van de interactie in dit 
netwerk, zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek. 
Het Brainbridge project zal ook in 2017 gecontinueerd worden en in 2017 zullen de partnerships verder 
uitgebouwd en verstevigd worden. 
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6.1 Profiel en beleid 
 
Toekomstgerichte onderwijs organisatie 
Vanuit de visie op haar onderwijskerntaak heeft de TU/e in de afgelopen jaren de bachelor- en 
masteropleidingen, de opleidingen tot technologische ontwerper en de promotietrajecten ondergebracht 
in een Bachelor College en een Graduate School. Studenten krijgen meer vrijheid en kunnen zelf kiezen 
of ze zich tijdens hun opleiding willen verbreden, of juist willen specialiseren in een bepaald deelgebied. 
Zij volgen veel vaker dan voorheen vakken bij verschillende faculteiten en in andere landen.  
Deze onderwijshervorming is van cruciaal belang voor de onderwijskwaliteit en heeft gezorgd voor een 
sterke groei van het aantal studenten. Een van de kernelementen van de TU/e visie op onderwijs in 
2030 is studentgericht onderwijs. De verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek wordt gezien als 
essentiële bouwsteen van academisch onderwijs. Dit vraagt om nieuwe werkvormen en optimale 
ondersteuning van studenten en docenten daarbij.  
Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk de onderwijsorganisatie en –ondersteuning zodanig in te 
richten, dat de TU/e optimaal in staat is om in het Bachelor College en de Graduate School onderwijs 
vorm te geven van topkwaliteit, dat ook aantrekkelijk, uitdagend en uitstekend studeerbaar is. In het 
programma TOO wordt de inrichting van de onderwijsorganisatie en -ondersteuning verder uitgewerkt. 
Het Reorganisatieplan met daarin het Detail Ontwerp van de nieuwe organisatie, vormt het formele 
organisatiebesluit waarmee de inrichting van de nieuwe toekomstgerichte onderwijsorganisatie (TOO) 
eind 2016 is vastgesteld.  
 
Human resources development 
WP-beleid 
Het beleid voor wetenschappelijk personeel “Excellent people attract excellent people; the next 
generation” is in de afgelopen periode vernieuwd in het licht van de recente ontwikkelingen in de 
strategische koers van de TU/e, waaronder de trendmatige groei in studentenaantallen en het 
toenemend belang van gender diversiteit en internationalisering. Met behulp van pro-actieve scouting en 
gerichtere employer branding, ook internationaal, zet de TU/e in om de benodigde groei in het kern-WP 
te realiseren in de komende jaren. Het TU/e WP beleid bewerkstelligt ruim baan voor wetenschappelijk 
talent met daarbinnen gerichte aandacht voor vrouwen en internationals; voor de nieuw aan te trekken 
WP staf én evenzeer voor de huidige wetenschappelijke staf verbonden aan de TU/e. 
Naast meer differentiatie mogelijkheden in de loopbaanontwikkeling voor WP talent op grond van de vier 
componenten Onderzoek, Onderwijs, Valorisatie en Organisatie en management versterkt de TU/e de 
multidisciplinaire samenwerking verder o.a. via de inzet van interfacultaire commissies ter ondersteuning 
van de loopbaanontwikkeling voor WP in meerjarig perspectief. Deze commissies adviseren aan de 
facultaire besturen resp. het College voor Promoties en zijn beschikbaar als sparringpartner voor 
individueel advies aan de betreffende collega die in zijn/haar OntwikkelTrack. Het TenureTrack systeem 
is vervangen door TU/e OntwikkelTracks waardoor nieuw aangetreden talent in vroegtijdig stadium mag 
rekenen op het structureel commitment vanuit de organisatie, o.a. via een vast dienstverband dat 
verleend wordt in de eerste fase (binnen maximaal 4 jaar), zijnde ruim voor de einddatum van de 
individueel overeengekomen Track die gemiddeld 6 tot 8 jaar duurt. Tevens voorziet de ontwikkeltrack in 
de flexibiliteit om gedurende een langere periode de voortgang in de Track te onderbreken en/of op 
grond van parttime werken te temporiseren, opdat wijzigingen in de work-life balance ook gedurende de 
Track optimaal geaccommodeerd kunnen worden. Voorbereidingen zijn getroffen om, in aansluiting met 
de internationale arbeidsmarkt, het ius promovendi aan de TU/e ook toegankelijk te maken voor 
Universitair Hoofddocenten (1). 
 
Talent naar de Top 
In lijn met de voorgaande jaren is aandeel vrouwen in de kernstaf ook in 2016 toegenomen. De 
realisatie bedraagt ultimo 2016: 23% vrouwelijke UD’s, 18% vrouwelijke UHD’s en 11% vrouwelijke 
hoogleraren. 
 
 

6 Bedrijfsvoering 
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OBP-beleid 
Het OBP loopbaanbeleid voorziet in de stapsgewijze opbouw van een programma met activiteiten ter 
ondersteuning van de professionalisering en loopbaanontwikkeling de ondersteunende staf van de TU/e.  
In het najaar van 2016 is de 1e fase van het OBP loopbaanbeleid geëvalueerd. De bekendheid met en 
de kwaliteit van de diverse onderdelen van het programma zijn positief bevonden. 
 
Jaargesprekken 
De nieuwe systematiek van personeelsgesprekken, waarin performance evaluatie en professionele 
ontwikkeling in meerjarig perspectief aan bod komen, is in 2016 bij alle faculteiten en diensten 
ingevoegd in de reguliere HR cyclus. 
 
Participatiewet 
In 2016 zijn pilots gestart ten behoeve van de vorming en inpassing van geschikte functies voor de 
doelgroep in vier faculteiten/diensten. 
 
TU/e Campus 
De TU/e Campus is volop in ontwikkeling zowel qua huisvesting van het onderwijs, onderzoek en 
valorisatie van de TU/e zelf als huisvesting van derden. 
Het plan Campus 2020 voorziet, middels 5 grote projecten, vooral in renovatie en vernieuwing van de 
huisvesting van de TU/e zelf. Inmiddels zijn daar 3 projecten succesvol van gerealiseerd (MetaForum, 
Flux en de Groene Loper) en is het 4de project vol in uitvoering; Renovatie Atlas. In 2016 is het Definitief 
Ontwerp Atlas succesvol aanbesteed en de renovatie gestart. De oplevering staat gepland op 1 
augustus 2018; ingebruikname volgt direct daarna. Atlas is, qua ontwerp, het meest duurzame onderwijs 
gebouw ter wereld met een BREEAM score Outstanding (van 93%) en een living lab in innovatief licht. 
Atlas zal in 2018 ongeveer 1/3 van de studenten (4000) en medewerkers (1000) van de TU/e 
huisvesten. In de plint worden campus voorzieningen gerealiseerd zoals onderwijszalen, restaurant, 
ontvangst- en tentoonstellingsruimte. 
 
Er zijn veel meer ontwikkelingen op de TU/e campus dan alleen voor eigen gebruik van de TU/e. Zo zijn 
in 2016 2 panden voor studentenhuisvesting geopend. Aurora als nieuwbouwflat met 301 
studentenkamers is gerealiseerd en wordt verhuurd door Vestide. Luna met 430 wooneenheden is de 
renovatie van het Potentiaalgebouw en eigendom van Camelot die deze eenheden verhuurt. Doelgroep 
van beide gebouwen zijn studenten en medewerkers van TU/e of andere partners op de TU/e campus. 
Met de renovatie van dit oude TU/e-gebouw en het afvoeren van de tijdelijke studentenhuisvesting is 
een heel nieuw stuk terrein ontwikkeld aan de Dommel met veel potentie voor de campus community en 
de 740 bewoners. 
 
Digitale Universiteit: informatiestrategie 
Om de algehele informatievoorziening en (keten)processen ten behoeve van onderwijs, onderzoek en 
bedrijfsvoering systematisch te stroomlijnen, verbeteren en moderniseren, is in 2013 een 
programmamanager/CIO 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 corporate (TU/e-brede) 
informatiesystemen. De besturing van deze meerjarige modernisering, kortweg Digitale Universiteit 
genoemd, wordt gedaan vanuit een duidelijke governance, waarbij de business leidend is en haar eigen 
ontwikkeling prioriteert en stuurt. Er wordt planmatig samengewerkt aan zogehetenTafels, stuurorganen 
georganiseerd langs instellingsbrede thema’s (Onderwijs, Onderzoek, Bedrijfsvoering, Basisdiensten). 
Een overkoepelende governanceboard ziet toe op de balans in het totale portfoliomanagement en op de 
ontwikkeling van informatiebeleid (kaderstelling, architectuur, gegevensmanagement, 
informatiebeveiliging).  
In 2016 is in het onderwijsdomein begonnen met de implementatie van het nieuwe learning 
managamentsysteem (Canvas) en is doorgewerkt aan de ontwikkeling en voorbereiding van het nieuwe 
studenten informatiesysteem (OSIRIS en PlanApp), het persoonlijk rooster (MyTimetable) en het 
persoonlijk toegangsportaal (MyTUe). Ook is een studie uitgevoerd naar, alsook Europese aanbesteding 
gestart voor de invoering van een systeem voor digitaal toetsen.  
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Ten behoeve van het onderzoeksdomein zijn diverse projecten gestart, waaronder beleid en support van 
het Research Data Management, alsook de opzet en inrichting van moderne rekeninfrastructuren. 
In het bedrijfvoeringsdomein zijn meerdere projecten en studies uitgevoerd ten behoeve van de verdere 
stroomlijning en digitalisering van ondersteunende functies. Zo is gewerkt aan de uitbreiding van de 
digitale bestel- en betaalfunctie, een onderzoek naar de (digitale) servicemanagementfunctie, de 
voorbereiding op de implementatie van Office365, de afronding van het project Ruimtereservering en 
een studie naar de modernisering van de TU/e website. 
De structurele IV ontwikkeling wordt actief gestimuleerd en ondersteund vanuit een CIO Office in 
oprichting. In 2016 is gewerkt aan de verdere inrichting hiervan en de uitbreiding met belangrijke 
functies (w.o. functioneel beheer). Ook is de inrichting van de nieuwe Informatiebeveiligingsorganisatie 
gestart, is de structurele opzet van het gegevensmanagement opgepakt en zijn in het project 
bestuurlijke informatievoorziening (BI) laatste voorstudies uitgevoerd, een Europese aanbesteding 
voorbereid en een projectleider aangetrokken voor de verdere uitvoering van het project. 
 
Duurzaamheid 
De TU/e wil tot de duurzaamste universiteiten van Nederland behoren en heeft gekozen voor een 
integrale aanpak die zich richt op duurzaamheid in onderwijs, onderzoek, op de TU/e Campus en binnen 
haar bedrijfsvoering. Het motto van de TU/e op het gebied van duurzaamheid is: “Practice what you 
teach”. 
 
TU/e Campus 
De TU/e campus is een groene en duurzame campus van nationaal belang met internationale allure. 
Het vormt een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor studenten, onderzoekers en ondernemers, midden 
in een open en groen terrein, met de sfeer van een stadspark, dicht bij het centrum. Alle faculteiten en 
studentenvoorzieningen komen geconcentreerd te liggen aan een langgerekte, autovrije Groene Loper. 
 
Energie 
De TU/e beschikt over één van de grootste Warmte Koude Opslag (WKO) installaties van Europa. De 
installatie van de TU/e heeft de unieke eigenschap dat gebouwen onafhankelijk van elkaar warmte en 
koude tegelijkertijd kunnen gebruiken. 
Energiebeheer is een belangrijk onderdeel van de duurzaamheidsambitie van de TU/e. De TU/e is 
klimaatneutraal en wil in 2030 voor 50% energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat 50% van de energie 
door de TU/e zelf wordt opgewekt. Daarnaast wordt er ook actief ingezet op energiebesparing. 
Voortdurende verbetering van de energie-efficiency is alleen mogelijk als er structureel aandacht aan 
wordt besteed via energiezorg. Energiezorg is het op structurele en economisch verantwoorde wijze 
uitvoeren van organisatorische, technische en gedragsmaatregelen om het gebruik van energie te 
minimaliseren. Om studenten en medewerkers van de TU/e bewust te maken van energiebesparing en 
energiezuinig gedrag te bevorderen, worden er dan ook ieder jaar energiecampagnes georganiseerd.  
 
Water 
De TU/e streeft naar verantwoord waterverbruik, door waar mogelijk het watergebruik te minimaliseren 
in gebruik en werkprocessen, het aantal waterkoelers af te bouwen en de consumptie van kraanwater te 
stimuleren. Nieuwe gebouwen hebben daarom centrale pantry’s waar kraanwater beschikbaar is en er 
zijn twee Join-the-Pipe tappunten. 
 
Vervoer 
Verreweg het merendeel van de medewerkers en circa 95% van de studenten gebruiken duurzame 
vervoersmiddelen als het OV of de fiets om naar de campus te komen. De TU/e streeft een daling na 
van het aantal medewerkers dat met de auto komt (25% in 2018). De TU/e stimuleert medewerkers die 
nu nog met de auto komen daarom om vaker te kiezen voor meer duurzame oplossingen, onder meer 
door de mogelijkheid te bieden om gunstig een fiets of een e-bike aan te schaffen. 
 
Community Garden 
De TU/e heeft een Community Garden waar studenten en medewerkers groenten en fruit verbouwen. Er 
wordt geëxperimenteerd met verschillende eetbare planten en er is veel aandacht voor zogenaamde 
‘vergeten’ soorten.  
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GO Green Office 
Het GO Green Office TU/e is een platform waar studenten en medewerkers met creatieve geesten 
samenkomen om inspirerende ideeën vorm te geven en projecten te initiëren bij de TU/e om daarmee 
de duurzaamheidstransitie te stimuleren. Er wordt binnen drie pijlers hieraan gewerkt. 
 
• Research & Education verschaft inzicht in duurzaamheid in onderwijs en onderzoek. Het contact 

tussen verschillende faculteiten en onderzoeksgroepen wordt gestimuleerd en aangekaart waar 
integratie van duurzaamheid mogelijk is.  

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

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

 
Duurzaam Inkopen 
Om haar duurzame doelstellingen te bereiken verwacht de TU/e nadrukkelijk een bijdrage van haar 
leveranciers en duurzaam inkopen is opgenomen als onderdeel van het Inkoopbeleid. Om haar ambitie 
nog extra te onderstrepen heeft de TU/e het ‘Manifest Professioneel Duurzaam inkopen’ ondertekend.  
 
Inkopers en andere betrokkenen gaan in alle fasen van een inkoopproces op zoek naar kansen op 
duurzame, innovatieve oplossingen, zo mogelijk in samenspraak met het bedrijfsleven. Ook wordt 
duurzaamheid regelmatig opgenomen als een van de selectie- of gunningscriteria.  
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6.2 Feiten en cijfers 
Personeelsbezetting 
In 2016 is de personeelsbezetting 3% gestegen; zowel in fte als in totaal aantal medewerkers. De 
omvang van het WP neemt in 2016 sterker toe dan de omvang van het OBP. Het aandeel vaste 
aanstellingen in het WP neemt af met ca. 0,5% naar 25,5% in 2016. Het aandeel vaste aanstellingen in 
het OBP is constant op ca. 89%. 
N.B.: De cijfers betreffen personeel van de TU/e. Personeel van dochtermaatschappijen is buiten 
beschouwing gelaten. 
 
Personeelsbezetting in fte (peildatum 31 december) 
 2012 2013 2014 2015 2016 

WP vast 476,1 480,0 477,9 472,2 482,8 
WP tijdelijk 1.298,4 1.315,0 1.376,6 1.391,4 1.468,2 
OBP vast 909,3 894,4 905,3 907,3 913,5 
OBP tijdelijk 80,9 79,0 91,1 86,5 82,7 
Totaal aantal fte’s 2.764,6 2.768,5 2.850,8 2.857,4 2.947,2 
 
Verhouding WP/OBP (peildatum 31 december) 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Ratio WP/OBP 1,79 1,84 1,86 1,88 1,96 
 
Aantal personeelsleden (peildatum 31 december) 
 2012 2013 2014 2015 2016 

WP vast 521 520 522 517 528 
WP tijdelijk 1.381 1.394 1.452 1.463 1.540 
OBP vast 1.038 1.018 1.035 1.040 1.051 
OBP tijdelijk 113 123 136 125 120 
Totaal aantal personeelsleden 3.053 3.055 3.145 3.145 3.239 
 
Aantal in- en uitstromende personeelsleden (per kalenderjaar) 
 2012 2013 2014 2015 2016 

In (#) 427 508 625 560 634 
In (%) 14 17 20 18 19 
Uit (#) 546 506 535 560 540 
Uit (%) 18 17 17 18 17 
 
De generieke overheadformatie (fte direct) als percentage van de totale formatie in de samenstelling van 
het personeelsbestand blijft onder het gestelde doel van 16%. 
 
Aandeel (%) fte indirect (peildatum 31 december) 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Aandeel fte indirect 15,2 15,1 14,8 14,9 14,7 
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Wetenschappelijk personeel 
 
Aantal hoogleraren per categorie (peildatum 31 december) 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal voltijdhoogleraren (>0,6 fte) 130 134 134 138 141 
Aantal deeltijdhoogleraren bezoldigd 42 38 40 40 39 
Aantal deeltijdhoogleraren onbezoldigd 85 81 79 80 82 
Aantal bijzondere deeltijdhoogleraren 3 2 2 2 2 
 
Aantal WP (peildatum 31 december) 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal hoogleraren 260 256 255 260 264 
Aantal universitair hoofddocenten 122 129 128 127 125 
Aantal universitair docenten 274 268 276 284 310 
      
Aantal postdoc’s 175 157 167 169 176 
Aantal promovendi bezoldigd 782 792 815 841 897 
Aantal promovendi onbezoldigd 377 418 465 526 546 
Aantal TOIO’s 228 259 268 242 240 
 
 
Docentkwaliteit 
 
Aandeel docenten met BKO (peildatum 31 december) 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Aandeel docenten met BKO (%) 22,7 29,6 40,9 47,1 49,1 
 
 
Diversiteit 
 
Aandeel vrouwelijk WP (peildatum 31 december) 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Aandeel vrouwelijke hoogleraren (%) 6,5 8,2 7,5 8,9 9,5 
Aandeel vrouwelijke UHD’s (%) 8,2 11,6 14,1 16,5 17,6 
Aandeel vrouwelijke UD’s (%) 16,4 19,4 20,7 23,9 24,2 
 
Aandeel buitenlands WP (peildatum 31 december) 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Aandeel buitenlandse hoogleraren (%) 18,1 19,5 18,0 19,6 20,5 
Aandeel buitenlandse UHD’s (%) 16,4 18,6 17,2 18,9 20,0 
Aandeel buitenlandse UD’s (%) 29,2 31,7 32,6 37,3 39,4 
 
Aandeel mannelijk en vrouwelijk personeel (peildatum 31 december) 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Aandeel mannelijk WP (%) 75,3 74,9 74,4 73,0 73,5 
Aandeel vrouwelijk WP (%) 24,7 25,1 25,6 27,0 26,5 
Aandeel mannelijk OBP (%) 51,3 50,5 48,6 47,0 46,5 
Aandeel vrouwelijk OBP (%) 48,7 49,5 51,4 53,0 53,5 
Aandeel mannelijk WP+OBP (%) 66,3 65,8 64,8 63,4 63,8 
Aandeel vrouwelijk WP+OBP (%) 33,7 34,2 35,2 36,6 36,2 
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Aandeel nationaliteit (peildatum 31 december) 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Aandeel NL (%) 68,3 67,3 67,1 67,2 66,5 
Aandeel niet-NL (%) 31,7 32,7 32,9 32,8 33,5 
Aandeel EER (%) 36,8 37,5 40,2 40,9 44,9 
Aandeel niet-EER (%) 63,2 62,5 59,8 59,1 55,1 
 
 
Ziekteverzuim 
 
Ziekteverzuim (per 365 kalenderdagen) 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Percentage ziektedagen (%) 2,1 2,3 2,2 2,5 2,6 
 
 
Vergrijzing 
 
Vergrijzingsindicator (peildatum 31 december) 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Percentage vaste medewerkers 55+ (%) 14 14 15 15 16 
 
 
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 2016 (in euro’s) 

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

Baaijens 
mr. J.P.  

van Ham 
ir. J.H.J.  

Mengelers Totaal 

Representatiekosten  8.209 8.742 9.007 25.958 
   - waarvan als VOV 6.600 6.600 6.600 19.800 
Reiskosten binnenland 20.777 9.892 43.820 74.489 
Reiskosten buitenland 8.926 10.107 8.425 27.458 
Overige kosten 1.248 42 10 1.300 
Totaal 39.160 28.783 61.262 129.205 
 
Ingeleend personeel 
 
Ingeleend personeel (in miljoenen euro’s) 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Besteding ingeleend personeel 8,0 8,2 8,6 5,7 7,1 
 
Investeringen 
 
Investeringen (per kalenderjaar; in miljoenen euro’s) 
 2012 2013 2014 2015 2016 

Investering in software 0 0 0 1,0 2,7 
Investering in gebouwen 39,9 29,9 45,5 14,2 19,7 
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 2012 2013 2014 2015 2016 

Investering in apparatuur en inventaris 4,1 3,2 4,8 6,3 3,7 

Aanwending rijksbijdrage voor private activiteiten 
Van aanwending rijksbijdrage voor private activiteiten was in 2016 geen sprake. De private activiteiten 
lopen via verbonden partijen, voornamelijk via TUE Holding en haar deelnemingen.  
 
Financieel resultaat 
De TU/e heeft het jaar 2016 afgesloten met een positief nettoresultaat van 7,9 miljoen euro. Meer 
informatie over het financiële resultaat is te vinden in de Jaarrekening. 
 
Financieel resultaat 
(per kalenderjaar; in miljoenen euro’s) 2012 2013 2014 2015 2016 

Rijksbijdrage 180,6 190,9 185,7 188,6 197,4 
College- en examengelden 16,1 17,1 19,6 23,3 26,5 
Werk voor derden 93,2 94,1 96,3 95,7 98,4 
Overige baten 15,3 15,8 18,3 20,1 19,6 
Totaal baten 305,2 317,9 319,9 327,7 341,9 
      
Personele lasten 191,0 194,7 202,6 204,1 214,7 
Afschrijvingen 19,7 22,4 20,7 23,5 22,9 
Huisvestingslasten 22,2 22,3 22,1 24,6 22,9 
Overige lasten 66,4 69,1 69,0 63,7 69,0 
Totaal lasten 299,3 308,5 314,4 315,9 329,5 
      
Saldo baten en lasten 5,9 9,4 5,5 11,8 12,4 
      
Financiële baten en lasten -2,8 -4,0 -3,9 -4,2 -4,9 
Resultaat voor belastingen 3,1 5,4 1,6 7,6 7,5 
Belastingen - - - - 0,4 
Resultaat na belastingen 3,1 5,4 1,6 7,6 7,9 
Aandeel derden in resultaat 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 
Nettoresultaat 3,1 5,3 1,6 7,6 7,9 
 

6.3 Diversen 
TUE Holding 
In het verslagjaar is in 2 nieuwe participaties geïnvesteerd door de holding.  
Op 24 februari 2016 werd Microsure BV opgericht als spin-out van onze kraamkamer Medical Robotics. 
Microsure heeft een apparaat ontwikkeld voor de chirurgie op micro niveau. De belangstelling daarvoor 
is stormachtig, zodat ze al direct genomineerd werden als Nationaal Icoon door het Ministerie van 
Economische Zaken. Het UMC Maastricht, die mede aandeelhouder is, gaat de apparatuur in de praktijk 
toepassen.  
Op 5 oktober 2016 is een participatie genomen in Vital Fluids. Het bedrijf, dat met behulp van de TU/e in 
het jaar daarvoor al opgericht was, houdt zich bezig met het activeren van water door middel van 
plasma’s. Het plasma geactiveerde water heeft bijzondere desinfecterende eigenschappen en heeft ook 
een belangrijke groei stimulerende werking. 
In 2006 zijn 2 deelnemingen geliquideerd. Maxxun, gefocusseerd op lichtcel concentratie, was al enige 
tijd inactief en TSI, het ontwerpen van tenten voor rampgebieden, kwam niet van de grond. Beide 
activiteiten zijn in goed overleg met betrokkenen beëindigd.  
Ook Tusti, actief met een goedkope en milieu vriendelijke manier van frituur ontvetting, viel in de prijzen. 
Ze werd de winnaar van de Chemistry Start-up of the Year 2016 Award van NWO en Innovatielink. In 
2017 zal de productie van start gaan.  
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Naast ons detachering bedrijf Euflex, is Euflex Next opgestart, zodat naast de aanbieding van 
flexkrachten volgens het keten-systeem nu ook flexkrachten volgens het fase-systeem kunnen worden 
aangeboden. Deze activiteit blijkt met name aanvullend te zijn en weinig oude omzet te verdringen. 
Euflex Employment Services, opgericht voor de externe markt en voor services is voortvarend van start 
gegaan in het verslagjaar.  
PhotonDelta is door de TU/e opgezet als overkoepelende organisatie voor de vele photonica activiteiten 
van de Universiteit en de vele starters die zich op dit terrein ontwikkelen rondom de Universiteit. De 
holding heeft substantiële deelnemingen in Smart Photonics, Effect Photonics en PhotonX Networks. In 
een aantal ronden is weer additionele financiering opgehaald bij derden voor de verdere uitbouw van 
deze activiteiten.  
MagnaView, visualisatie van management informatie, is gefuseerd met ProcessGold. Met een nieuwe 
kapitaalinjectie werken ze nu verder op het interessante gebied van process mining. 
Fistuca heeft haar activiteiten verlegd naar het installeren van funderingspalen voor windturbines op zee 
en Snocom heeft haar eerste opdrachten binnen gehaald voor de levering van sneeuwruimers voor 
vliegvelden. 
 
In verband met de beoogde directiewisseling bij de holding hebben commissarissen en directie, de 
organisatie van de holding zelf en haar plaats binnen de organisatie van de TU/e opnieuw beoordeelt. 
Geconcludeerd is, dat de huidige structuur voortgezet zal worden. Begin 2017 zal de vervanger de 
directiefunctie overnemen. 
In het verslagjaar heeft de holding met haar participaties een goed resultaat behaald. 
Vanaf 1 januari 2016 zal de vennootschapsbelasting van toepassing zijn op de holding. 
 
De holding is de houdstermaatschappij van aandelen waarin de TU/e een deelneming heeft. De holding 
vervult bij deze deelneming de rol van aandeelhouder op afstand van de TU/e. 
De 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 Innovationlab van de Universiteit 
uitgevoerd worden. 
 
De grootste meerderheidsdochter van de holding Euflex, voornamelijk actief in het detacheren van 
personeel van buiten naar posities in de Universiteit, heeft een goed jaar achter de rug, samen met haar 
zusters Euflex Next en Euflex Employment Services. 
AccTec heeft zich prima verder ontwikkeld en is begonnen met de structurele financiering van de 
onderzoeksgroep binnen de Faculteit Technische Natuurkunde, die de verdere ontwikkeling van hun 
techniek zal waarborgen.  
Polymer Technology Eindhoven heeft nog last van prijserosie. SyMo-Chem is zich inmiddels aan het 
herstellen. Hybrid Catalysis ontwikkelt zich prima. 
 
Naast bovenstaande geconsolideerde deelnemingen, participeert de holding in 36 
minderheidsdeelnemingen.  
 
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. M.M. van de Bosch-Doreleijers MA MHR en drs. 
J.M. Beenhakker zijn vertrouwenspersoon op dit gebied en er is een permanente commissie, onder 
voorzitterschap van ir. M.J.M. Verbruggen, voor de behandeling van meldingen. In het verslagjaar heeft 
deze commissie twee meldingen van het vermoeden van een onregelmatigheid ontvangen. Eén melding 
is afgehandeld, de tweede wordt in 2017 behandeld. 
 
Klachtenregeling psychosociale arbeidsbelasting TU/e 
M.M. van de Bosch-Doreleijers MA MHR en drs. J.M. Beenhakker zijn ook vertrouwenspersonen op het 
gebied van de psychosociale arbeidsbelasting. Ook hier is een permanente commissie ingesteld voor de 
behandeling van klachten, onder voorzitterschap van prof.dr. K.A.H. van Leeuwen. De commissie heeft 
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in het verslagjaar twee klachten ontvangen. Een klacht is door de commissie afgehandeld, de tweede 
wordt in 2017 behandeld.  
 
Veiligheidsvisie TU/e 
De TU/e werkt actief en continu aan veiligheid binnen de organisatie (Veiligheidsvisie 2012). De 
afgelopen jaren is hiertoe een crisisstructuur ontwikkeld die bestaat uit locatiegebonden 
calamiteitenteams (Lokale Calamiteitenteams) en een Centraal Calamiteitenteam. Het jaar 2016 heeft in 
het kader gestaan van het trainen en verder ontwikkelen van deze teams. Er hebben oefeningen 
plaatsgevonden en er zijn trainingen voor voorzitters van calamiteitenteams georganiseerd. 
Voor de ondersteuning van het Centraal Calamiteitenteam zijn zogenaamde clusters gevormd. Deze 
clusters zijn verdeeld in ‘personen’ en ‘middelen’ en houden zich – in geval van calamiteiten – bezig met 
de uitvoering van besluiten die worden genomen in het Centraal Calamiteitenteam. Het afgelopen jaar 
hebben deze clusters meer vorm en inhoud gekregen.  
Eind 2015 is een gezamenlijke oefening gehouden waarin een ‘school shooting’ scenario beoefend en 
geëvalueerd is. Het afgelopen jaar is hieraan, op twee manieren opvolging gegeven. Ten eerste zijn in 
lezingen alle leden van de calamiteitenorganisatie geïnformeerd over het risico en wat te doen bij 
dreigingsscenario’s. Daarnaast is gestart de calamiteitenorganisatie toe te rusten op een breder pallet 
aan risico’s. Dit zal in 2017 verder uitgewerkt worden in samenwerking met ketenpartners en 
veiligheidsdiensten. 
In 2016 heeft zich een veelheid aan incidenten voorgedaan waarbij BHV, brandweer en/of beveiliging 
zijn ingezet. In geen geval heeft dit geleid tot opschaling in de crisisstructuur. 
 
Integrale Veiligheid 
Ontwikkelingen in de buitenwereld, maar ook binnen de TU/e dwingen ons de focus van veiligheid te 
verbreden. Van fysieke risico’s (brand en ongeval) naar continuïteit van onderwijs en onderzoek. Door 
de CISO (Chief Information Security Officer TU/e), afdelingshoofd AMVS en afdelingshoofd Safety & 
Security is een gezamenlijke incidentrapportage gemaakt. Op basis van deze rapportage is een start 
gemaakt voor een meer integrale benadering van veiligheid. Dit zal de komende jaren zijn beslag 
krijgen. 
 
Arbeidsomstandigheden, milieu, veiligheid en stralingsbescherming 
In 2016 is wederom de gezondheidsdag voor medewerkers gehouden in het TU/e sportcentrum gericht 
op medewerkers van 40 jaar en ouder. Ook zijn 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 2016 bij 11 TU/e-gebouwen milieu(her)controles 
uitgevoerd. Bij enkele gebouwen was de controlevoorziening van de vetafscheider verontreinigd met vet. 
Vanwege de aanbesteding voor een nieuwe onderhoudspartij, die in augustus 2016 is afgerond, liep het 
reinigen iets achter op schema. Dit is inmiddels verholpen. In 2015 is gebouw Arubahal buiten gebruik 
gesteld. Met de toezichthouder van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is vervolgens een afsluitende 
ronde uitgevoerd. 
Op 31 maart 2016 is de definitieve aanvraag voor de omgevingsvergunning TU/e Campus ingediend. De 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant is bezig met het opstellen van een ontwerpbeschikking. Naar 
verwachting wordt deze vergunning in de loop van 2017 verleend. 
In 2016 zijn de laboratoriumfaciliteiten in gebouw Flux in gebruik genomen door het Team 
Stralingsbescherming. In 2016 heeft het Team Stralingsbescherming het practicum verzorgd van twee 
cursussen van de School of Medical Physics and Engeneering Eindhoven en tevens het vak 
‘Radioisotopes and Ionising Radiation’ bij BMT verzorgd. 
Het Team Stralingsbescherming heeft gebouw Athene niet meer in gebruik. De capaciteit van de 
complexvergunning conform de Kernenergiewet voor de TU/e Campus die op 20 augustus 2012 is 
verleend, is nog steeds voldoende voor alle bedrijven op het TU/e terrein. GE Healthcare is bezig met 
de voorbereiding van een aanvraag om een eigen complexvergunning ex Kernenergiewet. TNO is bezig 
met het afbouwen van haar activiteiten op de TU/e Campus.  
DIFFER is bezig met het opbouwen van haar activiteiten op de TU/e Campus. Zij hebben de voormalige 
HVEE Singletron ionenversneller, die tot 2015 in gebouw Cyclotron in gebruik is geweest, overgenomen 
van de TU/e. Het apparaat is in 2016 weer opgebouwd bij DIFFER. 
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Het licht radioactief geactiveerde staal afkomstig van de Nissenhut is voor recycling naar Duitsland 
afgevoerd. Een gedeelte van het vrijgestelde licht geactiveerde beton wordt gebruikt voor 
wetenschappelijk onderzoek. 
Op 18 oktober 2016 heeft de Inspectie SZW een herinspectie uitgevoerd bij de TU/e. Tijdens het 
inspectiebezoek is geconstateerd dat nog niet alle schriftelijke interne toestemmingen (SIT’s) en de 
risico-inventarisaties en -analyses stralingstoepassingen (RIAS) compleet zijn en dat nog niet overal 
toezichthoudende deskundigen zijn benoemd. Door het Team Stralingsbescherming is een plan van 
aanpak opgesteld om ervoor te zorgen dat de Risico Invertarisatie en Analyse Systemen (RIAS) en de 
Schriftelijke Interne Toestemmingen (SIT) begin 2017 gereed zijn en de toezichthoudende deskundigen 
benoemd zijn.  
In 2017 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 constructief. Het overleg betrof naast de 
vaste elementen uit de planning- en controlcyclus, waaronder de begroting en de bestuurlijke agenda 
onder meer de onderwerpen Data Science opleidingen en het reorganisatieplan TOO. Daarnaast was 
de Universiteitsraad nauw betrokken bij de ontwikkelingen inzake Campus2020. De Universiteitsraad 
had ook haar reguliere contactmomenten met de RvT. 
 
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 
high tech 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 hebben geen formele aanpassingen van de organisatie plaatsgevonden. 
 
 
Registratie en openbaarmaking nevenwerkzaamheden 
Van vrijwel alle medewerkers (91%) 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 
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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 2015 was er bij de faculteiten 
bij 15% van de medewerkers sprake van door de TU/e goedgekeurde nevenwerkzaamheden. Bij de 
ondersteunende diensten en overige bedroeg dit 13%. 
 
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. Onderdeel van de 
implementatie is het op een aantal momenten tekenen van verklaringen door wetenschappelijk 
personeel, studenten, promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding van een verklaring dat men 
zich zal houden aan de in de Gedragscode geformuleerde regels. Ook bij diploma-uitreikingen wordt 
aandacht besteed aan de gedragscode.  
 

6.4 Vooruitblik 
 
Toekomstgerichte onderwijs organisatie 
De implementatie van het reorganisatieplan Toekomstgerichte Onderwijsorganisatie vindt plaats volgens 
de ontwikkelingsgerichte manier van werken die gedurende de looptijd van het programma is 
ontwikkeld. In het Reorganisatieplan zijn ontwikkelopdrachten aan de leidinggevenden opgesteld.  
Tevens is met faculteiten een overgangsperiode van 2 jaar afgesproken (einde juli 2019) waarna alle 
functies volgens het Reorganisatieplan zijn ingericht. De hoofdstructuur, governance en (eind)doelen 
van de nieuwe onderwijsondersteunende organisatie zijn in het Reorganisatieplan vooraf duidelijk 
bepaald, zodat de verdere (cultuur)verandering zijn beslag kan krijgen. Ook de gewenste competenties 
(bijvoorbeeld samenwerken, klantgericht, initiatief nemen) die in de nieuwe organisatie worden verlangd, 
zijn bij de start van de nieuwe onderwijsondersteunende organisatie benoemd, waarna 
(door)ontwikkeling en sturing plaatsheeft. Ter ondersteuning en monitoring van deze 
ontwikkelprocessen wordt een TOO project 4 gestart. Zowel de definitieve plaatsing als project 4 wordt 
in 2017 afgerond. 
 
Visie op bedrijfsvoering 
De visie bedrijfsvoering is tot stand gebracht in samenwerking tussen alle directeuren van diensten en 
van faculteiten. In 2017 wordt deze visie in veel verschillende settings besproken binnen de TU/e en 
voorzien van een actieplan. 
 
De visie bedrijfsvoering is het vervolg op de strategische agenda facilitaire dienstverlening (2014) en 
tevens reactie op een aantal recente ontwikkelingen: 
• Het rapport Where innovation starts and people matter: 

In dit rapport nodigt een delegatie van het WP uit tot partnerschap tussen WP en OBP. 
• De groei van het aantal studenten en de achterblijvende financiering hebben geleid tot het besluit om 

te prioriteren. Investeren in WP  waarbij bedrijfsvoering niet mee groeit. 
• De werkdruk neemt zowel bij het WP als het OBP toe. 
• Een bezoek aan KTH Stockholm waar ook inbedrijfsvoering gewerkt wordt met methodiek van self 

assessment. 
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• De invoering van het Bachelor College; de grootste onderwijsverandering in de geschiedenis van de 
TU/e, die inmiddels ook verdere doorvertaling krijgt in de Graduate School  

• Technologische ontwikkelingen zorgen er voor dat we in hoog tempo anders leven en leren.  
 
Leadings principles voor bedrijfsvoering: 
• In dialoog: OBP weet wat WP nodig heeft 
• Vertrouwen & wederkerigheid 
• De organisatie van alle bedrijfsvoering is gericht op samenwerking  
• Standaardisatie van werkprocessen, tenzij…  
• Vakmanschap 
• Lean & mean: effectief en kostenbewust 
• Leiderschap: dienstbaar leiderschap en persoonlijk leiderschap 
• Kwaliteit centraal 
• Assessment (zoals TOO) 
 
Human resources development 
WP-beleid 
In 2017 worden de vier interfacultaire commissies operationeel. 
De wervingsinspanningen en aanpak worden opgeschaald/geïntensiveerd ten behoeve van de 
vervangings- en uitbreidingsvraag de komende jaren. 
Voor de WP collega’s die hun loopbaan buiten de TU/e gaan voortzetten wordt een actiegerichte aanpak 
ontwikkeld waar bij de TU/e als werkgever actief en gericht invulling geeft aan haar 
inspanningsverplichting in deze. 
 
Talent naar de Top 
In 2017 zullen de facultaire doelstellingen in het licht van de actualiteit opnieuw worden vastgesteld. 
De facultaire en interfacultaire commissies zullen vanaf 2017 meer systematisch ondersteund worden in 
hun aandacht voor vergroting van de bewustwording van gender bias. 
 
OBP-beleid 
Op grond van de evaluatie ‘OBP loopbaanbeleid’ zal, mede in het licht van de onlangs vastgestelde visie 
op de TU/e bedrijfsvoering, voor de komende fase onder meer werk worden gemaakt van activiteiten die 
het projectmatig samenwerken en het werken over domein en afdelingsgrenzen heen ondersteunen. 
 
Jaargesprekken 
In 2017 wordt de 1e evaluatie voorbereid en de positie van de beoordeling in relatie tot het jaargesprek 
van paritair advies voorzien. 
 
Participatiewet 
TU/e brede uitrol van de vorming en inpassing van geschikte functies voor de doelgroep zal 
plaatshebben op basis van de ervaringen in de pilots. Doelstelling is om jaarlijks circa 8 nieuwe 
participatie banen te realiseren. 
 
Innovation@work 
Het I@W programma voorziet in vernieuwing van de wijze van (samen)werken en van de werkcontext 
die aansluit bij de actuele en toekomstige behoeften van de organisatie (o.a. Campus 2020 en TU/e 
visie bedrijfsvoering) en de behoeften van de individuele medewerker. Het programma kent een 
participatieve aanpak en heeft als primaire focusgroep de diensten die voorgesorteerd staan om naar 
Atlas te verhuizen in 2018. De te ontwikkelen instrumenten, werkwijzen etc. zullen echter breder in TU/e 
geledingen bruikbaar zijn. Begin 2017 stelt de stuurgroep de programmering op hoofdlijnen vast en 
wordt het 1e jaar in uitvoering genomen. 
 
TU/e Campus 
Voor 2017 staan een aantal campus projecten op de agenda te weten: 
• Herontwikkeling Matrix voor Innovation Space, EPC, ST en onderwijs. 
• Nieuwe studiewerkplekken in het Auditorium en ook aanpassingen om er (weer) tentamens af te 

kunnen nemen. 
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• Realisatie Plint Luna waar voorzieningen voor studenten cultuurverenigingen, de crèche, een 
supermarkt en aanvullende onderwijsvoorzieningen worden gerealiseerd.  

• Voorbereiden besluit renovatie Gemini qua omvang en planning. 
• Verder is er een ontwikkeling om meer bedrijvigheid aan te trekken op de campus en de community 

bedrijven/instituten veel actiever te maken. Hiervoor is het plan Where Innovation meets Business 
opgesteld. Samen met InnovationLab zal DH dit proces verder vormgeven. 
 

Voor de langere termijn zal in 2017, mede op verzoek van de RvT, het plan Campus 2030 worden 
opgeleverd. Dit plan geeft inzage in vraag en aanbod qua huisvesting naar de toekomst; dus wat de 
ontwikkelingen en groei van de universiteit betekent voor de vraag naar huisvesting en wanneer en hoe 
het aanbod van de huisvesting gerenoveerd dient te worden om technisch en functioneel de core 
business van de TU/e goed te blijven ondersteunen. De match tussen de ambities en de financiële 
mogelijkheden van de TU/e zijn hierin de grootste uitdaging om tot verstandige keuzes te komen. 
 
Digitale Universiteit: informatiestrategie 
Het jaar 2017 staat in het teken van meerdere grote implementaties, die zowel in het voorjaar als in het 
najaar plaatsvinden. Het gaat daarbij in het onderwijsdomein om de afrondende implementatie van het 
learning Managementsysteem (Canvas) en de invoering van respectievelijk het studenten 
informatiesysteem (Osiris, incl. nieuwe PlanApp), het persoonlijk rooster (My Timetable) en systeem 
voor digitaal toetsen. Tevens wordt een nieuw portaal ingevoerd voor de toegang van alle doelgroepen 
tot de TU/e informatiesystemen (MyTUe).  
In het onderzoeksdomein krijgt de structurele inrichting en ondersteuning van het Research Data 
Management gestalte, alsook de voorziening voor de rekeninfrastructuur. In de bedrijfsvoering zal een 
doorstart van het project Hire-to-Retire plaatsvinden, wordt het project Ruimtereservering afgerond, zal 
een besluit vallen over en project worden ingericht voor de implementatie van Office365, wordt een 
project ingericht voor de totstandkoming van de nieuwe TU/e website en zal het Servicemanagement (E-
loket) worden uitgewerkt en voorbereid op aanbesteding/implementatie. Voorts wordt een project gestart 
voor de vervanging van Alumninet en wordt het project afgerond van de digitale bestel- en betaalfunctie. 
Ook worden diverse acties en projecten uitgevoerd ten behoeve van de digitale archivering en de TU/e 
documentenstroom en beheer. 
In 2017 krijgt ook de definitieve inrichting van het CIO Office gestalte en worden functies toegevoegd 
(w.o. functioneel beheerders, projectleiding). Tot slot wordt de opzet van en de kaders voor het TU/e-
brede gegevensmanagement afgerond (incl. eisen voor beveiliging en privacybescherming) en wordt het 
project Business Information voortvarend ter hand genomen. 
 
Duurzaamheid 
Voor 2017 staan de volgende projecten op de agenda: 
• Onderzoek naar de haalbaarheid van de ontwikkeling van een windmolenpark met 

onderwijsinstellingen in Brabant. 
• Onderzoek naar synergie van de mobiliteitsinitiatieven binnen de TU/e. 
• De implementatie van het Bright Lab als pilot van de Innovation Space, waarbij zowel onderzoek als 

onderwijs een rol spelen. 
• Samenwerkingsmogelijkheden verkennen met externe partners zoals de Gemeente Eindhoven. 
• Verbetering op de verschillende thema’s van de Sustainabul, waardoor er kans gemaakt kan worden 

op een gouden award en bij voorkeur de top 3 van het universiteitsklassement kan worden behaald. 
• Duurzame onderzoeken, onderwijsprojecten en studenteninitiatieven presenteren. 
• Mensen inspireren voor duurzaamheid en het mogelijk maken om met andere sustainable minded 

mensen in contact te komen, door ten minste twee activiteiten te organiseren waar zowel studenten 
als medewerkers aan deel kunnen nemen.  



 

81 

  

 

Jaarrekening 



 

82 

 

Financieel resultaat 
De TU/e heeft geen winstoogmerk en is gericht op het maximaal faciliteren van onderwijs en onderzoek 
binnen de mogelijkheden van de beschikbare middelen. De TU/e streeft in haar financieel beleid naar 
een evenwicht tussen de baten en lasten. In dit streven is de universiteit de afgelopen jaren succesvol 
geweest. Sinds 2004 is sprake van (licht) positieve financiële resultaten. 
 
In het boekjaar 2016 is een positief geconsolideerd resultaat van 7,9 miljoen euro gerealiseerd op een 
totale omzet van 341,9 miljoen euro (2,3%). Hierin zijn de positieve resultaten van TUE Holding BV 
(2,1 miljoen euro) en het Eeuwsel BV (0,1 miljoen euro) begrepen. De resultaten van de Holding worden 
in belangrijke mate ingezet ter financiering van scholarships voor talentvolle studenten. 
 
Baten 
De totale baten zijn 14,2 miljoen euro hoger dan in 2015. De stijging is een combinatie van een hogere 
rijksbijdrage en meer college- en examengelden (groei studentenaantallen en toename tarieven). De 
omvang van werk in opdracht van derden is ten opzichte van 2015 met 2,7 miljoen euro gestegen, onder 
andere door een aantal investeringsprojecten.  
 
Lasten 
De lasten nemen met 13,6 miljoen euro toe. De personele lasten zijn hoger door een toename van 
salariskosten als gevolg van CAO stijgingen, toename van de gemiddelde bezetting en hogere tijdelijke 
inhuur van personeel. De huisvestingslasten dalen als gevolg van hoge eenmalige 
(asbest)saneringslasten in 2015 en lagere netto energielasten. De kosten voor apparatuur en inventaris 
laten een stijging zien als gevolg van de hogere investeringen op investeringsprojecten. 
 
Financiële basten en lasten 
Het saldo van de financiële baten en lasten is in lijn met 2015, met uitzondering van afwaardering 
deelnemingen tegen netto vermogenswaarde.  
 
Rentedragend vreemd vermogen 
Per ultimo 2016 bedraagt het totale langlopende rentedragend vreemd vermogen 88,8 miljoen euro (was 
ultimo 2015 90,0 miljoen euro).   

1 Algemene toelichting 



 

83 

 

Staat van baten en lasten 
(bedragen in miljoenen euro’s) 
 

2016 
EUR 

2016 
% 

2015 
EUR 

2015 
% 

2014 
EUR 

2014 
% 

Baten       
Rijksbijdrage 197,4 57,7 188,6 57,6 185,7 58,1 
College- en examengelden 26,5 7,8 23,3 7,1 19,6 6,1 
Werk in opdracht van derden 98,4 28,8 95,7 29,2 96,3 30,1 
Overige baten 19,6 5,7 20,1 6,1 18,3 5,7 
Totaal baten 341,9 100,0 327,7 100,0 319,9 100,0 
       
Lasten       
Personele lasten 214,7 62,8 204,1 62,3 202,6 63,3 
       
Afschrijvingen 22,9 6,7 23,5 7,2 20,7 6,5 
Huisvestingslasten 22,9 6,7 24,6 7,5 22,1 6,9 
Apparatuur en inventaris 16,4 4,8 12,8 3,9 19,1 6,0 
Materiaal gebonden lasten 13,2 3,9 13,5 4,1 13,6 4,2 
Diverse lasten 39,4 11,5 37,4 11,4    36,3    11,4 
Totaal overige lasten 114,8 33,6 111,8 34,1 111,8 35,0 
       
Totaal lasten 329,5 96,4 315,9 96,4 314,4 98,3 
       
Saldo baten en lasten 12,4 3,6 11,8 3,6 5,5 1,7 
       
Financiële baten en lasten -4,9 -1,4 -4,2 -1,3    -3,9    -1,2 
Resultaat voor belastingen 7,5 2,2 7,6 2,3     1,6     0,5 
Belastingen 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Resultaat na belastingen 7,9 2,3 7,6 2,3 1,6 0,5  
Aandeel derden in resultaat 0,0 0,0 0,0 0,0     0,0     0,0 
Netto resultaat 7,9 2,3 7,6 2,3     1,6     0,5 
 
Financiële positie  
(bedragen in miljoenen euro’s)  2016  2015  2014 

Liquiditeitspositie  84,9  66,8  47,3 
Netto werkkapitaal 28  -11,9  -19,5  -29,1 
Current ratio 29  0,92  0,85  0,76 
Solvabiliteitsratio 30  0,36  0,36  0,36 
Gemiddelde krediettermijn in dagen  25  28  28 
       
Groepsvermogen na verwerking  
resultaat 

 149,3  141,4  133,8 

       
Voorzieningen  27,3  23,4  21,1 
                                                           
 
 
28 Netto werkkapitaal = vlottende activa - kortlopende schulden 
29 Current ratio = vlottende activa/kortlopende schulden 
30 Solvabiliteitsratio = groepsvermogen/totaal vermogen 
 

2 Kerncijfers 
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3.1 Algemeen 

De TU/e heeft het boekjaar 2016 met een positief resultaat van 7,9 miljoen euro afgesloten. De totale 
baten (341,9 miljoen euro) laten een stijging zien ten opzichte van 2015 (327,7 miljoen euro). De 
rijksbijdrage stijgt als gevolg van loonbijstellingen en bijstellingen in het macrokader. De gestage groei 
van de college- en examengelden in de afgelopen jaren zet zich voort. Het werk in opdracht van derden 
stijgt met name als gevolg van ontwikkelingen in de 2e geldstroom.  
De totale lasten stijgen, hoewel minder dan de stijging in baten. De personeelslasten stijgen als gevolg 
van prijs en bezettingstoename. De huisvestingslasten dalen als gevolg van eenmalige 
asbestsaneringslasten in 2015 en lagere netto energielasten. De kosten voor apparatuur en inventaris 
stijgen als gevolg van investeringen in investeringsprojecten. Het saldo van de financiële baten en lasten 
ligt in lijn met 2015, met uitzondering van afwaardering deelnemingen tegen netto vermogenswaarde.  
In onderstaande paragraaf worden de belangrijkste mutaties verder toegelicht. 
 

3.2 Baten 

Rijksbijdrage 
De (reguliere) rijksbijdrage OCW neemt toe ten opzichte van 2015 (8,8 miljoen euro). De stijging is het 
gevolg van loonbijstellingen 2016 en bijstellingen in het macrokader van de rijksbijdrage. Tevens is de 
uitnutting van de sectorplannen en het zwaartekrachtprogramma toegenomen doordat meer kosten 
gemaakt worden in de laatste fase van projecten. 
 
College- en examengelden 
De positieve ontwikkeling van de college- en examengelden wordt veroorzaakt door onder andere 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 neemt toe ten opzichte van 2015, onder andere door een aantal 
investeringsprojecten (NWO). De laatste jaren is een afname in de nationale subsidieprogramma’s 
waarneembaar, waardoor de TU/e zich meer richt op Europese subsidieprogramma’s. Het wordt steeds 
moeilijker om de opdrachtenportefeuille aan te vullen met nieuwe opdrachten. Met behulp van het 
Impulsprogramma wordt de financiering van promovendi door marktpartijen gestimuleerd. Ook vanuit de 
nieuw opgestarte initiatieven Data Science Center en InSciTe wordt een positieve bijdrage verwacht. 
 
Overige baten 
De overige baten laten een beperkte daling zien. De daling in 2016 ten opzichte van 2015 wordt onder 
meer veroorzaakt door een schade-uitkering van een verzekeraar en hogere huuropbrengsten 
campusgebruik door derden. Deze lichte stijging wordt met name teniet gedaan doordat er vanaf 2016 
geen aanspraak meer gedaan kan worden op de WBSO subsidie. 
 

3.3 Lasten 

Personele lasten 
De personele lasten stijgen in 2016 ten opzichte van 2015, echter in verhouding minder dan de groei 
van de baten. De stijging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door cao stijgingen, toename van 
de gemiddelde bezetting en hogere tijdelijk inhuur van personeel. Het aantal fte’s is weliswaar ultimo 
2016 gestegen tot 3.126 fte’s geconsolideerd ten opzichte van 3.103 fte’s geconsolideerd ultimo 2015, 
maar blijft achter doordat vacatures moeilijk in te vullen zijn. 
 

3 Toelichting op de kerncijfers 
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Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten dalen als gevolg van hoge eenmalige (asbest)saneringslasten in 2015 en lagere 
netto energielasten.  
 
Apparatuur en inventaris 
De kosten voor apparatuur en inventaris laten een stijging zien als gevolg van de hogere investeringen 
op investeringsprojecten.  
 
Overige lasten 
De overige lasten stijgen onder meer door hogere lasten in verband met dienstverlening derden en 
overgang naar een nieuwe storage omgeving. 
 

3.4 Financiële baten en lasten 

Het saldo van de financiële baten en lasten is in lijn met 2015 met uitzondering van afwaardering 
deelnemingen tegen netto vermogenswaarde. 
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Geconsolideerde balans, na resultaatbestemming 
 Paragraaf 31-12-16 31-12-15 

Activa    
Vaste activa 8.1   
Immateriële vaste activa 8.1.1 3,7 1,0 
Materiële vaste activa 8.1.2 272,2 272,0 
Financiële vaste activa 8.1.3 5,2 5,3 
  281,1 278,3 
    
Vlottende activa 8.2   
Voorraden 8.2.1 0,3 0,3 
Vorderingen 8.2.2 46,7 46,2 
Liquide middelen 8.2.3 84,9 66,8 
  131,9 113,3 
    
Totaal Activa  413,0 391,6 
    
Passiva    
Groepsvermogen 8.3 149,3 141,4 
Voorzieningen 8.4 27,3 23,4 
Langlopende schulden 8.5 92,6 94,0 
Kortlopende schulden 8.6 143,8 132,8 
    
Totaal Passiva  413,0 391,6 
 
  

4 Geconsolideerde balans 
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Geconsolideerde staat van baten en lasten 
 Paragraaf 2016 2015 

Baten 9.1   
Rijksbijdrage 9.1.1 197,4 188,6 
College- en examengelden 9.1.2 26,5 23,3 
Werk in opdracht van derden 9.1.3 98,4 95,7 
Overige baten 9.1.4 19,6 20,1 
Totaal baten  341,9 327,7 
    
Lasten 9.2   
Personele lasten 9.2.1 214,7 204,1 
Afschrijvingen 9.2.2 22,9 23,5 
Huisvestingslasten 9.2.3 22,9 24,6 
Overige lasten 9.2.4 69,0 63,7 
Totaal lasten  329,5 315,9 
    

Saldo baten en lasten  12,4 11,8 

    
Financiële baten en lasten 9.3 -4,9 -4,2 
    
Resultaat voor belastingen  7,5 7,6 
Belastingen  0,4 - 
Resultaat na belastingen  7,9 7,6 
Aandeel derden in resultaat 9.4 0,0 0,0 
Nettoresultaat  7,9 7,6 
 
Resultaatbestemming 
Verdeling  

Algemene reserve (publiek) 3,0 
Algemene reserve (privaat) 2,1 
Bestemmingsreserve Sectorplan Techniek -0,4 
Bestemmingsreserve investeringen laboratoria 2,0 
Bestemmingsreserve organisatie ontwikkelingen  1,2 
Totaal 7,9 
 
  

5 Geconsolideerde staat van baten en lasten 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht  
 Paragraaf   2016   2015 

Kasstroom uit operationele activiteiten      
Saldo baten en lasten   12,4  11,8 
Resultaat uit minderheidsdeelnemingen   0,0  0,1 
      
Aanpassingen voor:      
Afschrijving gebouwen 8.1.2 18,6  19,1  
Correctie afschrijvingen gebouwen 8.1.2 0,3    
Afschrijving apparatuur en inventaris 8.1.2 4,3  4,4  
Afschrijvingen   23,2  23,5 
      
Dotaties voorzieningen 8.4 10,1  8,7  
Vrijval voorzieningen 8.4 -0,1  -3,5  
Onttrekkingen voorzieningen 8.4 -6,1  -2,9  
Mutaties voorzieningen   3,9  2,3 
      
Mutaties in:      
Voorraden 8.2.1 0,0  0,2  
Vorderingen 8.2.2 -0,5  -3,8  
Kortlopende schulden 8.6 11,0  13,5  
Mutaties werkkapitaal   10,5  9,9 
   50,0  47,6 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties      
Ontvangen interest 9.3 0,2  0,3  
Betaalde interest 9.3 -4,7 -4,5 -4,6 -4,3 
   45,5  43,3 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten      
Investeringen immateriële vaste activa 8.1.1 -2,7  -1,0  
Investeringen gebouwen en terreinen 8.1.2 -19,7  -14,2  
Desinvesteringen gebouwen 8.1.2 0,0  0,0  
Investeringen apparatuur 8.1.2 -3,7  -6,3  
Desinvesteringen apparatuur 8.1.2 0,0  0,0  
Investeringen vaste activa   -26,1  -21,5 
Verwerving minderheidsdeelnemingen 8.1.3  -0,3  -1,5 
Waardeverandering financiële vaste activa 8.1.3  0,4  - 
   19,5  20,3 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten      
Aangegane leningen 8.5  -  0,5 
Aflossing langlopende schulden 8.5  -1.4  -1,3 
      
Mutatie geldmiddelen   18,1  19,5 
      
Beginstand geldmiddelen 8.2.3  66,8  47,3 
Mutatie geldmiddelen   18,1  19,5 
Eindstand geldmiddelen 8.2.3  84,9  66,8 
  

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

7 Grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling 
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Joint operations (‘gezamenlijke bedrijfsactiviteit’) betreffen een gezamenlijke overeenkomst waarbij de 
partijen die gezamenlijke zeggenschap over de overeenkomst hebben, recht hebben op de activa en 
aansprakelijk zijn voor de verplichtingen die verband houden met de overeenkomst.  
Joint operations worden ‘proportioneel verwerkt’. Dit gebeurt vanaf de datum dat gezamenlijke 
zeggenschap is verkregen tot het moment dat die gezamenlijke zeggenschap niet meer bestaat. 
Volgens de methode van ‘proportioneel verwerken’ worden in de geconsolideerde jaarrekening TU/e 
activa, passiva, baten en lasten opgenomen, alsmede de gezamenlijke activa, passiva, baten en lasten 
naar evenredigheid van het belang in de joint operation. 
Voor een overzicht van de geconsolideerde groepsmaatschappijen wordt verwezen naar hoofdstuk 9.8. 
 
Transacties in vreemde valuta 
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen 
de koers op transactiedatum. Omrekeningsverschillen worden direct in het resultaat verwerkt.  
 
Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige 
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële 
instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de 
volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: verstrekte leningen en vorderingen 
(financiële activa en financiële verplichtingen), overige financiële verplichtingen en renteswaps.  
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en 
de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien financiële 
instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 
waardeveranderingen in de staat van baten en lasten, worden direct toerekenbare transactiekosten 
direct verwerkt in de staat van baten en lasten. Uitzondering hierop zijn de renteswaps. Deze worden 
opgenomen tegen kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij kostprijshedge-accounting wordt toegepast.  
 
Verstrekte leningen en overige vorderingen 
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere 
waardeverminderingsverliezen. 
 
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.  
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen 
onder kortlopende schulden. 
 
Afgeleide financiële instrumenten  
Na eerste opname worden afgeleide financiële instrumenten gewaardeerd op kostprijs of lagere 
marktwaarde, tenzij hedge accounting onder het kostprijs hedgemodel wordt toegepast. 
 
Kostprijshedge- accounting 
De TU/e heeft renteswaps afgesloten om de renterisico’s af te dekken die voortvloeien uit de afgesloten 
leningen voor de financiering van vastgoed. De hieraan verbonden waardeveranderingen worden in 
dezelfde periode in de staat van baten en lasten verwerkt als waarin het verkregen actief of de 
aangegane verplichting van invloed is op de winst of het verlies. De resultaten uit het ineffectieve deel 
worden direct verwerkt in de staat van baten en lasten.  
Indien de renteswaps niet langer aan de voorwaarden voor hedge accounting voldoen, het instrument 
afloopt of wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend wordt de kostprijshedge-accounting gestaakt. Het 
cumulatieve 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.  
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Voorwaarden aan hedge accounting 
De organisatie toetst periodiek de effectiviteit van de hedgerelaties door vast te stellen dat er sprake is 
van een effectieve hedge respectievelijk dat er geen sprake is van overhedges. Op balansdatum wordt 
de mate van ineffectiviteit van de combinatie van het afdekkingsinstrument en de afgedekte positie 
bepaald (de hedgerelatie). De mate van ineffectiviteit van de hedgerelatie wordt vastgesteld door het 
vergelijken van de kritische kenmerken van het afdekkingsinstrument en de afgedekte positie in de 
hedgerelatie. De organisatie hanteert voor deze vergelijking de volgende kritische kenmerken: 
• omvang; 
• looptijd; 
• afgedekt risico; 
• wijze van afrekening van het afdekkingsinstrument en afgedekte positie. 
 
Indien de kritische kenmerken, beoordeeld in de context van de hedgerelatie, aan elkaar gelijk zijn 
(geweest), is geen sprake (geweest) van ineffectiviteit. 
Indien de kritische kenmerken, beoordeeld in de context van de hedgerelatie, niet aan elkaar gelijk zijn 
(geweest), is sprake (geweest) van ineffectiviteit. In dat geval wordt de mate van ineffectiviteit 
vastgesteld door de verandering in reële waarde van het afdekkingsinstrument te vergelijken met de 
verandering in reële waarde van de afgedekte positie. Indien sprake is van een cumulatief verlies op de 
hedgerelatie over de periode vanaf eerste verwerking van het afdekkingsinstrument tot aan 
balansdatum, wordt deze ineffectiviteit (het verlies) direct in de staat van baten en lasten verwerkt. 
 
Valutaeenheden 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s. Alle financiële informatie in euro’s is, indien niet anders 
vermeld, afgerond op het dichtstbijzijnde miljoenental. 
 

7.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva 

Activa en passiva 
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een 
actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 
afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen 
hebben en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.  
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of 
nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, 
wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en 
verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan 
de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of 
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 
 
Immateriële vaste activa 
Software en ict projecten 
Met ingang van het verslagjaar 2015 worden Software en ICT projecten met een aanschaffingswaarde 
hoger dan 200.000 euro geactiveerd. In de aanschaffingswaarde is mede begrepen de kostprijs van de 
bestede uren van het eigen personeel. De afschrijvingstermijn is afhankelijk van de bedrijfseconomische 
levensduur en ligt tussen de 3 en 10 jaar berekend vanaf het moment van ingebruikname. 
 
Materiële vaste activa 
Grond en gebouwen 
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.  



 

92 

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.  
Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik en wordt 
beëindigd bij buitengebruikstelling of bij desinvestering. 
 
Afschrijvingstermijn 
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. Een bijzondere waardevermindering wordt direct verwerkt als last in de winst- en 
verliesrekening. 
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet 
meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet 
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor 
het actief zou zijn verantwoord. 
 
Financiële vaste activa 
Leningen 
Leningen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.  
 
Deelnemingen 
Indien de TU/e invloed van betekenis kan uitoefenen op het zakelijk en financieel beleid van de 
deelneming vindt waardering plaats volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de  
nettovermogenswaarde. Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de 
waarderingsgrondslagen van de TU/e gehanteerd. Resultaten op transacties waarbij overdracht van 
activa en passiva tussen de TU/e en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft 
plaatsgevonden, worden geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 
 
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd tenzij er sprake 
is van aansprakelijkheid dan zal een voorziening gevormd worden.  
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Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs of actuele 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.  
 
Overige financiële vaste activa 
De grondslagen voor de overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het hoofd Financiële 
instrumenten.  
 
Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld. Rentebaten worden 
verantwoord in de periode waartoe zij behoren. Eventuele winsten of verliezen worden verantwoord 
onder financiële baten en lasten.  
 
Bijzondere waardeverminderingen financiële vaste activa 
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waarde wijzigingen in de 
staat van baten en lasten of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere 
verslagdatum beoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een 
bijzondere waardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn 
aan een bijzondere waardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname 
van het actief zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de 
verwachte toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden 
gemaakt. 
Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardevermindering 
omvatten o.a. het niet nakomen van betalingsverplichtingen, achterstallige betaling door een debiteur 
herstructurering van een aan de organisatie toekomend bedrag onder voorwaarden die de organisaties 
anders niet zou hebben overwogen, aanwijzingen dat een debiteur of emittent failliet zal gaan, en het 
verdwijnen van een actieve markt voor een bepaald effect. 
Verliezen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. Rente op het aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van het actief met de 
oorspronkelijke effectieve rente van het actief.  
Als in een latere periode het actief, onderhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt en het 
herstel objectief in verband kan worden gebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van 
het bijzondere waardeverminderingsverlies wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de 
oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de staat van baten en lasten. 
 
Vervreemding van vaste activa  
Voor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengst-
waarde. 
 
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. 
 
Werk in opdracht van derden 
Het saldo van projecten uit hoofde van werk in opdracht van derden leidt tot een vordering of een schuld 
op de balans. Het werk in opdracht van derden wordt gewaardeerd tegen de bestede kosten, bestaande 
uit de kosten die direct betrekking hebben op het project (zoals directe personeelskosten en kosten van 
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specifiek voor het project aangeschafte apparatuur en inventaris), de kosten die toerekenbaar zijn aan 
projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project (onder meer kosten van 
technische assistentie en overheadkosten van projectactiviteiten) en andere kosten voor zover ze 
contractueel door de opdrachtgever worden vergoed, verminderd met de gedeclareerde termijnen 
danwel ontvangen voorschotten die in relatie staan tot het werk in opdracht van derden.  
Onder de overige vorderingen worden de projecten opgenomen waarbij de vooruitbetaalde kosten de 
gefactureerde termijnen/ontvangen voorschotten overschrijden. Projecten waarbij de vooruit 
gefactureerde termijnen/ontvangen voorschotten de vooruitbetaalde kosten overschrijden worden 
verantwoord onder de kortlopende schulden.  
Eventuele voorzieningen uit hoofde van werk in opdracht van derden (verlieslatende contracten) worden 
in mindering gebracht op de vordering. 
 
Liquide middelen 
De grondslagen voor de waardering van liquide middelen zijn beschreven onder het hoofd Financiële 
instrumenten. 
 
Groepsvermogen 
Het groepsvermogen bestaat uit: de algemene reserves, een bestemmingsfonds en het aandeel van 
derden. Binnen het groepsvermogen is een onderscheid gemaakt tussen publieke en private activiteiten. 
De algemene reserve is verantwoord na resultaatverwerking. Bestemmingsfonds(en) betreffen middelen 
die zijn verkregen met een door derden aangegeven specifieke bestemming. 
 
Minderheidsbelang derden 
Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op het aandeel van derden in de nettovermogens-
waarde, 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 ver-
goeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.  
Toevoegingen aan de voorzieningen vinden plaats ten laste van de staat van baten en lasten. Uitgaven 
vinden rechtstreeks plaats ten laste van de voorziening. 
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.  
 
Personeelsvoorzieningen 
De personeelsvoorzieningen omvatten WW/BW, verlof, jubilea, reorganisatie en overige voorzieningen. 
De WW/BW en jubileumvoorziening betreffen een voorziening voor toekomstige uitkeringen. Deze voor-
zieningen 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. Bij het contant maken is een 
disconteringsvoet gehanteerd van 1,3% (2015: 2,8%). 
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 ge-
rechtvaardigde 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  
opgenomen die niet in verband staan met de doorlopende activiteiten van de organisatie. 
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Voorziening verlieslatende contracten 
De voorziening voor verlieslatende contracten betreft het negatieve verschil tussen de verwachte voor-
delen 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 wor-
den 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 ver-
plichtingen. 
Asbestvoorziening 
De voorziening asbestverwijdering is gevormd voor de mogelijke kosten welke voortvloeien uit de 
aanwezigheid van asbest in te renoveren of afgestoten gebouwen. 
 
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. 
 

7.3 Grondslagen van resultaatbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten, die een 
oorzakelijk verband hebben met de in het verslagjaar geleverde prestaties en verrichte activiteiten, 
worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. 
Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze 
gerealiseerd zijn. 
 
Baten 
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en –subsidies 
Rijksbijdragen worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de 
toekenning betrekking heeft. 
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er 
redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de TU/e zal voldoen aan de daaraan 
verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden 
systematisch als opbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode als die 
waarin de kosten worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een 
actief worden systematisch in de staat van baten en lasten opgenomen gedurende de gebruiksduur van 
het actief. 
Indien de opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de 
verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.  
 
Collegegelden 
De collegegelden worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 
 
Werk in opdracht van derden 
Opbrengsten uit hoofde van werk in opdracht van derden worden in de staat van baten en lasten als 
baten opgenomen voor een bedrag gelijk aan de bestede kosten voor zover ze contractueel door de 
opdrachtgever worden vergoed. Projectresultaten uit hoofde van werk in opdracht van derden worden bij 
voltooiing van het project in de staat van baten en lasten opgenomen.  
 
Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen  
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van de 
groep in de resultaten van deze deelnemingen, bepaald op basis van de grondslagen van de groep. 
Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de groep en de niet- 
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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 
De instelling (universiteit) heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. 
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode 
aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op ba-
lansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum 
reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opge-
nomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toe-
komst 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 be-
trouwbaar 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 werkne-
mers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt ge-
waardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om 
de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. 
De pensioenregeling is een middelloonstelsel en wordt geïndexeerd als de dekkingsgraad van het 
pensioenfonds het toelaat. In 2016 heeft geen indexatie plaatsgevonden. 
Het ABP pensioenfonds heeft op 31 december 2016 een dekkingsgraad van 96,6%, dit is 7,6% lager 
dan het wettelijke minimum van 104,2%. 
Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort een nieuwe berekening 
van de dekkingsgraad. De “nieuwe” dekkingsgraad (beleidsdekkingsgraad) is het gemiddelde van de 
laatste twaalf dekkingsgraden. 
Door een gemiddelde te gebruiken zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. 
Op 31 december 2026 moet de dekkingsgraad ongeveer 128% zijn. Doordat de financiële situatie van 
ABP onvoldoende was heeft ABP een herstelplan moeten indienen in 2015. Het pensioenfonds 
verwacht dat de financiële situatie in 2026 zal zijn hersteld. 
Op balansdatum is er geen verplichting om het tekort ten gevolge van de dekkingsgraad van ABP aan te 
vullen, derhalve is geen voorziening opgenomen. 
 
Rentebaten en -lasten 
Rentebaten- en lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Eventuele winsten of verliezen worden 
verantwoord onder de financiële baten en lasten. 
 

7.4 Grondslagen van waardering van kasstroomoverzicht 

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

8.1.1 Immateriële vaste activa 
 
Immateriële vaste activa 

 31-12-2016 31-12-2015 

Aanschafwaarde per 1 januari 1,0 - 
   
Investeringen 2,7 1,0 
   
Aanschafwaarde per 31 december  3,7 1,0 
 
Onder deze post is opgenomen de software in ontwikkeling voor zover zij nog niet in gebruik is 
genomen. 
 

8.1.2 Materiële vaste activa 
 
Verloopoverzicht materiële vaste activa 

 Terrein Gebouwen Apparatuur 
en  

inventaris 

Gebouwen in 
uitvoering en 
vooruitbeta-

lingen 

Totaal 

      

Aanschafwaarde per 1 januari 2,2 509,7 72,3 5,8 590,0 
Investeringen  - - 3,7 19,7 23,4 
Desinvesteringen - -1,1 -1,6 - -2,7 
Overboeking activa in uitvoering - 5,8 - -5,8 - 
      
Aanschafwaarde per 31 december  2,2 514,4 74,4 19,7 610,7 
      
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari - 261,2 56,8 - 318,0 
Desinvesteringen - -1,1 -1,6 - -2,7 
Correctie afschrijvingen  0,3 - - 0,3 
Afschrijvingen - 18,6 4,3 - 22,9 
      
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december - 279,0 59,5 - 338,5 
      
Boekwaarde per 31 december  2,2 235,4 14,9 19,7 272,2 
 
De waarde van de bedrijfsgebouwen en -terreinen op waardepeildatum 1 januari 2016 bedragen 366 
miljoen euro op basis van de WOZ taxatie.  
De verzekerde waarde van de gebouwen bedroeg in 2016 1.276 miljoen euro. 
De zekerheden met betrekking tot de materiële vaste activa zijn beschreven in paragraaf 8.5 
Langlopende schulden. 
 
  

8 Toelichting op de geconsolideerde balans 
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Gebouwen en terreinen 
 31-12-2016 31-12-2015 

Aanschafwaarde per 1 januari 509,7 505,1 
Overboeking gebouwen in aanbouw 5,8 15,1 
Desinvesteringen -1,1 -8,3 
Aanschafwaarde per 31 december 514,4 511,9 
   
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 261,2 250,4 
Desinvesteringen -1,1 -8,3 
Afschrijvingen 18,6 19,1 
Correctie afschrijvingen 0,3 - 
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 279,0 261,2 
   
Boekwaarde per 31 december 235,4 250,7 
   

 
De TU/e heeft ten behoeve van derden, te weten de Kamer van Koophandel, Stichting Fontys, TNO, 
Twice Eindhoven BV, Meulensteen Art Centre, FOM-Differ, Vestide en Dura Vermeer het recht van 
erfpacht verleend. 
 
Gebouwen in uitvoering en vooruitbetalingen 

 31-12-2016 31-12-2015 

Stand per 1 januari 5,8 6,7 
   
Investeringen 19,7 14,2 
Overboeking naar gebouwen -5,8 -15,1 
   
Stand per 31 december  19,7 5,8 
 

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

 
Apparatuur en inventaris 

 31-12-2016 31-12-2015 

Aanschafwaarde per 1 januari 72,3 68,9 
Investeringen 3,7 6,3 
Desinvesteringen -1,6 -2,9 
Aanschafwaarde per 31 december 74,4 72,3 
   
Cumulatieve afschrijvingen per 1 januari 56,8 55,3 
Desinvesteringen -1,6 -2,9 
Afschrijvingen 4,3 4,4 
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 59,5 56,8 
   
Boekwaarde per 31 december 14,9 15,5 
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8.1.3 Financiële vaste activa 
 
Financiële vaste activa 

 1-1-2016 Investeringen 
en verstrekte 

leningen 

Desinvesterin-
gen en afge-

loste leningen 

Resultaat 
deelnemingen 

31-12-2016 

      

Minderheidsdeelneming Ten Hage BV 0,6 - - -0,2 0,4 
Minderheidsdeelneming De Keizer BV 0,6 - - -0,1 0,5 
Minderheidsdeelneming Vestdijk 22 BV 0,6 - - -0,1 0,5 
Overige minderheidsdeelnemingen 2,6 0,1 - - 2,7 
Vorderingen op deelnemingen 0,6 0,1 - - 0,7 
Overige vorderingen    0,3 0,1 - - 0,4 
      
    5,3 0,3 - -0,4 5,2 
 
Voor specificatie van de minderheidsdeelnemingen zie het overzicht in paragraaf 9.8. 
 
Uitsplitsing vordering op deelnemingen en overige vorderingen 

 1-1-2016 
Verstrekte 

leningen Aflossingen 
31-12-2016 

 
Rente-
voet 

Resterende 
looptijd 

       
Vorderingen op deelnemingen       
Suprapolix BV Eindhoven 0,1 - - 0,1 4,0 - 
Smart Photonics BV Eindhoven 0,4 - - 0,4 6,0 4 
Tusti BV Eindhoven 0,1  - 0,1 - 2 
Preceyes BV Eindhoven - 0,1 - 0,1 - - 
       
 0,6 0,1 - 0,7   
       
Overige vorderingen       
ESC 0,2 -  0,2 1,0 26 jr. 
Ventinova BV Eindhoven 0,1 - - 0,1 - - 
Snocom BV Eindhoven  0,1 - 0,1 - - 
       
 0,3 0,1 - 0,4   
 
De vordering op Smart Photonics betreft een lening met een hoofdsom van € 0,8 miljoen euro waarop 
een voorziening voor oninbaarheid van € 0,4 miljoen euro in mindering is gebracht. 
 
 

8.2 Vlottende activa 

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



 

100 

8.2.1 Voorraden 
 
Voorraden 

 31-12-2016 31-12-2015 

Gebruiksgoederen 0,3 0,3 
 0,3 0,3 
 

8.2.2 Vorderingen 
 
Vorderingen 

 31-12-2016 31-12-2015 

Te vorderen op werk in opdracht van derden 22,7 22,3 

Af: Voorziening verlieslatende contracten -0,9 -0,8 
Te factureren 1,2 1,2 
Debiteuren 10,4 8,8 
Af: Voorzieningen debiteuren -0,1 -0,2 
OCW 1,2 1,5 
Studenten 1,3 1,4 
Overige vorderingen 0,7 0,5 
Vordering dividendbelasting - 2,2 
Vooruitbetaalde kosten 10,1 9,1 
Verstrekte voorschotten 0,1 0,2 
 46,7 46,2 

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

 31-12-2016 31-12-2015 

Stand per 1 januari -0,2 -0,6 

Onttrekking/vrijval 0,1 0,4 
Dotatie -0,0 -0,0 
Voorziening wegens oninbaarheid debiteuren per 31-12 -0,1 -0,2 
   
Stand per 1 januari -0,8 -1,3 
Onttrekking/vrijval 0,1 1,0 
Dotatie -0,2 -0,5 
Voorziening verlieslatende contracten per 31-12 -0,9 -0,8 
 

8.2.3 Liquide middelen 
 
Liquide middelen 

 31-12-2016 31-12-2015 

Kasmiddelen 0,0 0,0 

Banksaldi 84,9 66,8 

Stand per 31 december 84,9 66,8 
 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
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8.3 Groepsvermogen 

Groepsvermogen, na resultaatbestemming 
 1-1-2016 Resultaat Overige mutaties 31-12-2016 

Eigen vermogen     
Algemene reserve (publiek) 113,9 3,0 - 116,9 
Algemene reserve (privaat) 25,1 2,1 - 27,2 
     
Bestemmingsreserve (publiek)     
Bestemmingsreserve Sectorplan Techniek 1,6 -0,4 - 1,2 
Bestemmingsreserve investeringen in laboratoria - 2,0 - 2,0 
Bestemmingsreserve organisatie ontwikkelingen - 1,2 - 1,2 
     
Bestemmingsfonds (privaat)     
Philipsfonds 0,6 - - 0,6 
     
Totaal eigen vermogen 141,2 7,9 - 149,1 
     
Aandeel derden     
Minderheidsbelang derden 0,2 0,0 - 0,2 
     
Totaal groepsvermogen 141,4 7,9 - 149,3 
 
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. 
 

8.4 Voorzieningen 

Voorzieningen 

 1-1-2016 Dotaties 
Onttrek-

kingen Vrijval 
31-12-

2016 
Looptijd  
< 1 jaar 

Looptijd  
> 1 jaar 

Personeelsvoorzieningen        
WW/BW 1,9 1,3 1,5 - 1,7 0,8 0,9 
Verlofdagen 6,9 2,4 1,7 - 7,6 2,4 5,2 
Personeel overig 1,2 2,4 0,2 0,1 3,3 1,8 1,5 
Jubilea 3,2 1,0 0,3 - 3,9 0,1 3,8 
        
Voorzieningen verlieslatende contracten      
Samenwerkingsverbanden 1,0 - 0,1 - 0,9 0,2 0,7 
        
Overige voorzieningen        
Ontmanteling Cyclotron 5,9 1,2 0,1 - 7,0 0,0 7,0 
Asbestvoorziening 3,3 - 2,2 - 1,1 0,7 0,4 
Voorziening Athene - 1,8 - - 1,8 - 1,8 
        
Totaal 23,4 10,1 6,1 0,1 27,3 6,0 21,3 
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Personeelsvoorzieningen 
De TU/e is eigenrisicodrager voor de WW/BW. De post WW/BW is een inschatting van de verwachte 
uitgaven ten behoeve van de personen die recht hebben op deze uitkeringen op basis van opgaven van 
de uitvoeringsorganisatie. Hierbij is rekening gehouden met een verwachte uitstroom.  
 
De verlofdagen met een langlopend karakter zijn opgenomen onder de voorzieningen. Deze zijn 
gebaseerd op het aantal verlofdagen dat gereserveerd is ten behoeve van sabbatical leave en 
prepensioen, vermenigvuldigd met het salarisbedrag, verhoogd met de sociale lasten. Bij het contant 
maken van deze voorziening is rekening gehouden met de gemiddelde stijging van de loonkosten van 
onderwijspersoneel zoals gepubliceerd door het CBS. De gehanteerde disconteringsvoet betreft de 
marktrente per balansdatum van hoogwaardige ondernemingsobligaties. 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. De gehanteerde disconteringsvoet betreft de marktrente per balansdatum 
van hoogwaardige ondernemingsobligaties. 
 
Voorziening verlieslatende contracten 
De voorziening verlieslatende contracten is gevormd voor mogelijke negatieve financiële gevolgen in 
verband met samenwerkingsverbanden van de TU/e welke verband houden met de primaire 
(onderzoeks)activiteiten van de universiteit. 
 
Overige voorzieningen 
De voorziening asbestverwijdering en de voorziening Athene is gevormd voor de mogelijke kosten welke 
voortvloeien uit de aanwezigheid van asbest in te renoveren of afgestoten gebouwen. 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 1,9 miljoen euro. De geschatte kosten zijn gebaseerd op een rapport uit 
2007 van een extern bureau gespecialiseerd in nucleaire dienstverlening met hierin een indicatieve 
kostenraming inzake ontmanteling. Uitgangspunt voor de gevormde voorziening betreft de beste 
inschatting met betrekking tot de minimale kosten ten tijde van ontmanteling, rekening houdend met 
prijsindexatie. 
 

8.5 Langlopende schulden 

Langlopende schulden 
 31-12-2016 31-12-2015 

Schulden aan kredietinstellingen 88,8 90,0 
Overige langlopende schulden 3,8 4,0 
Stand per 31 december 92,6 94,0 
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Uitsplitsing langlopende schulden 
 1-1-2016 Aangegane 

leningen 
Aflossingen 31-12-2016 Looptijd  

1 -5 jaar 
Looptijd  
> 5 jaar 

Rentevoet 

Kredietinstellingen        
BNG 20,0 - 1,2 18,8 5,0 13,8 4,4 
Rabobank 70,0 - - 70,0 - 70,0 5,4 
 90,0 - 1,2 88,8 5,0 83,8 - 
        
Overige langlopende schulden       
Vooruitontvangen  
erfpachttermijnen 

4,0 - 0,2 3,8 0,1 3,7 - 

        
Totaal 94,0  1,4 92,6 5,1 87,5  
 
Rabobank heeft tevens een rekening-courantkrediet verstrekt. De kredietfaciliteit bedraagt per 31 
december 2016 13,0 miljoen euro (2015: 13,0 miljoen euro) en de rente Euribor plus 1,05%. De provisie 
bedraagt 0,2% per jaar. 
De verstrekte zekerheden voor de opgenomen lening bij Rabobank luiden als volgt: 
De TU/e heeft een positieve en een negatieve pledge verklaring afgegeven aan de Rabobank met 
betrekking tot de gebouwen: Helix, Cascade, Spectrum en Vertigo met een totale waarde bij afsluiting 
van de financiering van 91,7 miljoen euro.  
Tevens zijn voor de duur van de looptijd van de overeenkomst de volgende zekerheden aan de 
Rabobank afgegeven, respectievelijk met de Rabobank overeengekomen: 
• een Pari Passu-verklaring; 
• een Cross default-verklaring; 
• material adverse change-verklaring. 
In het kader van het kredietarrangement bij de BNG heeft de TU/e een positieve en een negatieve 
hypotheekverklaring afgegeven met betrekking tot het Metaforum en het CERES-gebouw. Tevens geldt 
voor deze genoemde gebouwen een Pari Passu-negatieve pledge verklaring. Naast de afgegeven 
zekerheden zijn er tussen de BNG en Rabobank een tweetal normen afgesproken. Bij overschrijding 
van deze normen is de bank gerechtigd redelijke voorwaarden te stellen tot zekerheid voor de nakoming 
van de verplichtingen door de TU/e. 
De solvabiliteit bedraagt 36,2% (norm > 20%) en de DSCR bedraagt 5,3 ultimo 2016 (norm BNG > 1,2 
norm Rabobank > 2,0). 
 
Teneinde de renterisico’s van de langlopende schulden bij de Rabobank af te dekken is een renteswap 
afgesloten met een hoofdsom van 70,0 miljoen euro. 25 miljoen heeft een looptijd van 25 jaar, 30 
miljoen heeft een looptijd van 28 jaar en 15 miljoen heeft een looptijd van 30 jaar. Deze door de TU/e 
afgesloten renteswap voldoet aan de regeling beleggen en belenen. Door deze renteswap heeft de TU/e 
zich verzekerd van een vast rentepercentage voor de gehele looptijd van de lening. Hiermee wordt 
rentezekerheid verkregen voor de volledige looptijd van de lening afgezien van mogelijke 
liquiditeitsopslagen. Jaarlijks wordt het verschil getoond tussen het vaste renteniveau in de swap en de 
variabele rente die wordt vergoed op de ontvangen lening. De renteswap resulteert in een waarde 
afhankelijk van de huidige variabele rente.  
Ultimo 2016 is de variabele rente lager dan de vastgestelde rente in de renteswap, waardoor een 
negatieve waarde ad 50,3 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. 
In de overeenkomst zijn een aantal financiële convenants opgenomen. Periodiek wordt getoetst of 
voldaan wordt aan de financiële convenants (solvabiliteitsratio en debt service coverage ratio) 
behorende bij het financieringsarrangement van de Rabobank. De TU/e heeft voldoende vermogen om 
aan de financiële convenants te kunnen voldoen. 
 
De post vooruitontvangen erfpachttermijnen betreft de met de Stichting Fontys, Vestide, Dura Vermeer, 
TNO, Twice Eindhoven BV, Meulensteen Art Centre gesloten erfpachtovereenkomsten. 
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De reële waarde van de leningen wordt geacht gelijk te zijn aan de nominale waarde. 
 

8.6 Kortlopende schulden 

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

 31-12-2016 31-12-2015 

Vooruitgefactureerd op werk in opdracht van derden 71,7 65,7 
Crediteuren 14,4 14,9 
Vooruitontvangen doelsubsidies OCW 0,9 1,1 
Omzetbelasting 2,9 2,4 
Premies sociale verzekeringen 9,5 9,9 
Schulden ter zake van pensioenen 2,0 2,2 
Kortlopend deel bancaire schulden 1,9 1,2 
Overige kortlopende schulden (vakantietoeslag, verlofdagen) 14,0 12,3 

Vooruitontvangen collegegelden 13,4 12,6 

Overige overlopende passiva 13,1 10,5 

Totaal 143,8 132,8 
 
De verlofdagen met een kortlopend karakter zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. De 
waardering voor een verlofdag met een kortlopend karakter is gebaseerd op 5,54% van het 
maandsalaris per persoon. De verlofdagen met een langlopend karakter (sabbatical leave en 
prepensioen) zijn opgenomen onder de voorzieningen en bedroegen ultimo 2016 7,6 miljoen euro. 
Voor een specificatie van de vooruitontvangen doelsubsidies OCW zie paragraaf 8.7. 
 
 

8.7 Verantwoording subsidies 

Subsidies met verrekeningsclausule, aflopend per ultimo verslagjaar 

 
Kenmerk 

 
Toewijzing  

datum 
Bedrag 

toewijzing 
Ontvangen 

t/m 2016 
Lasten 

2016 
Totale 
kosten 

Te verrekenen over-
schot ultimo 2016 

Chemisch 
ontwerpen van 
katalysatoren 

 1999-2013 19,0 19,0 0,2 18,6 0,4 

 
Subsidies met verrekeningsclausule, doorlopend tot een volgend verslagjaar 

 Kenmerk Toewij-
zing  

datum 

Bedrag 
toewij-

zing 

Saldo  
t/m 2015 

Ontvan-
gen t/m 

2016 

Ontvan-
gen in 
2016 

Lasten 
2016 

Totale 
kosten 

Saldo te 
beste-

den 

Professionele leer- 
gemeenschappen 

MUO/20
13 

54366U 

Dec 
2013 

0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 

Begeleiding 
startende leraren* 

MUO/20
13 

46257U 

Dec 
2013 

1,1 0,4 1,1 0,3 0,3 0,7 0,4 

Totaal   1,3 0,5 1,3 0,4 0,3 0,8 0,5 
 
* Dit betreft de toewijzing van de vaste voet 0,8 miljoen euro en een variabel deel afhankelijk van het aantal leraren 0,3 

miljoen euro. Abusievelijk is in de jaren 2013 t/m 2015 alleen de vaste voet als “bedrag toewijzing” verantwoord. 
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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. 
 
Financieringsrisico  
Voor de going-concern activiteiten is een rekening-courant faciliteit met de Rabobank overeengekomen 
tot een maximum van 13 miljoen euro tegen de 1-maands Euribor met een opslag van 1,05%. In 2016 
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 2016 heeft de TU/e een aantal leningen uitstaan voor een totaal bedrag van 92,6 
miljoen euro met een gemiddelde resterende looptijd van 20 jaar.  
Risicobeheersing  
Teneinde de renterisico’s van de langlopende schulden bij de Rabobank af te dekken is een renteswap 
afgesloten. Deze door de TU/e afgesloten renteswap voldoet aan de regeling beleggen en belenen. 
Door deze renteswap heeft de TU/e zich verzekerd van een vast rentepercentage voor de gehele 
looptijd van de lening. Hiermee wordt rentezekerheid verkregen voor de volledige looptijd van de lening 
afgezien van mogelijke liquiditeitsopslagen. Jaarlijks wordt het verschil getoond tussen het vaste 
renteniveau in de swap en de variabele rente die wordt vergoed op de ontvangen lening. De renteswap 
resulteert in een waarde afhankelijk van de huidige variabele rente.  
De reële waarde van de renteswap is volgens de kostprijshedge-accountingmethode niet direct in de 
jaarrekening verwerkt. De genoemde actuele waarde van de renteswap heeft een informatieve waarde. 
De Rabobank heeft het recht aan TU/e aanvullende zekerheden te vragen ter afdekking van deze 
negatieve waarde. De TU/e heeft voldoende vermogen om aan dit verzoek te kunnen voldoen. 
 
Valutarisico  
Er bestaat de verplichting om transacties groter dan een waarde van 0,1 miljoen euro af te dekken. 
 

8.9 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

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

nadere zekerheden gesteld. De looptijd van een notebooklening is 1 jaar. 
• De TU/e staat garant voor maximaal 30 leningen aan niet-EER masters per jaar. De garantstelling 

per 31 december 2016 bedraagt als gevolg hiervan 0,1 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 2016 0,4 miljoen euro 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 en vervalt per 31-7-2017. 

• De TU/e staat garant voor 0,5 miljoen euro voor een lening verstrekt door de Holding BV aan Smart 
Photonics BV. Deze garantstelling kent geen einddatum.  

 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
• De lopende investeringsverplichtingen in gebouwen bedragen 50,0 miljoen euro in 2017 en 19,0 

miljoen euro in 2018.  
• De lopende investeringsverplichting in apparatuur (windtunnel) bedraagt 0,3 miljoen euro. 
• De TU/e heeft onderhoudscontracten afgesloten met een verplichting van 15,4 miljoen euro. De 

contracten variëren in looptijd tot en met uiterlijk 2021.  
• De TU/e is huurverplichtingen aangegaan van 20,0 miljoen euro met looptijden tot 2041. 
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• In het kader van de consortiumovereenkomst NanoLab NL heeft de TU/e zich verplicht om vanaf 
2014 tot een maximum bedrag van 0.9 miljoen euro (huidig saldo 0,8 miljoen euro) te investeren in 
materiële faciliteiten. De investeringsplicht loopt tot 2028. 

• TU/e is contracten aangegaan met diverse software leveranciers voor de periode 2016-2021 inzake 
ICT service verplichtingen en licenties o.a. het Student Informatie Systeem (Osiris). De financiële 
impact hiervan bedraagt voor 2016 0,8 miljoen euro voor serviceverplichtingen en 1,9 miljoen euro 
voor licenties CIO office. 

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

≥1 jaar en 
 <5 jaar ≥5 jaar Totaal 

Investeringsverplichtingen divers 50.000 19.000  69.000 
Inrichting windtunnel 2017 300   300 
Onderhoudscontracten t/m 2021 4.500 13.100  17.600 
Huurcontracten divers tot 25 jaar 2.200 4.300 15.500 22.000 
Nanolab t/m 2028 100 400 400 900 
ICT services verplichtingen 2017 t/m 2019 295 498  793 
Licenties CIO office 2017 t/m 2019 489 1.420  1.909 
Totaal  57.884 38.718 15.900 112.502 
 

Overige 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 5,0 miljoen euro in cash en 5,0 miljoen euro in-kind verspreid 
over de jaren 2014-2019.  

• De TU/e neemt deel in drie Europese Knowledge and Innovation Communities (KIC); InnoEnergy, 
EIT ICT Labs en Health. De jaarlijkse bijdrage tot en met 2016 in InnoEnergy bedraagt minimaal 1,0 
miljoen euro waarvan minimaal 0,1 miljoen euro cash en het restant in-kind. Vanaf 2017 is de 
bijdrage 0,1 miljoen euro. Voor EIT ICT Labs en Health is de jaarlijkse bijdrage 0,0 miljoen euro. 

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

 

8.10 Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum. 
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9.1 Baten 

9.1.1 Rijksbijdragen 
 
Rijksbijdrage 

 2016 2015 

Rijksbijdrage 192,8 183,2 

Overige subsidies OCW 4,6 5,4 

 197,4 188,6 
 
De rijksbijdrage 2016 is opgenomen conform de brief van DUO “Financiële beschikkingen OCW-HO” 
d.d. 20 december 2016 met kenmerk 2016/2/375420. Vanaf 2016 worden de middelen in het kader van 
sectorplan Techniek (2,1 miljoen euro) ontvangen via de lumpsum van de rijksbijdrage. 
In 2016 zijn alle middelen met betrekking tot sectorplan Natuur- en Scheikunde besteed. De toekenning 
2016 voor Zwaartekracht (Research Centre for Integrated Nanophotonics) bedroeg 3,4 miljoen euro. 
Hiervan is in 2016 1,5 miljoen euro besteed. De toekenning 2015 voor Begeleiding startende leraren 
bedroeg 0,3 miljoen euro. Hiervan is ook 0,3 miljoen besteed. De toekenning voor Professionele 
leergemeenschappen voor 2015 bedroeg 0,1 miljoen euro, wat ook is besteed.  
Met ingang van 2014 maakt de aflossing door OCW van de kaskorting onderdeel uit van de Financiële 
beschikking. In 2016 betreft dit een bedrag van 0,2 miljoen euro. Dit bedrag is in mindering gebracht op 
de vordering op OCW. 
 

9.1.2 College- en examengelden 
 
College- en examengelden 

 2016 2015 

College- en examengelden 26,5 23,3 

 26,5 23,3 
 

9.1.3 Werk in opdracht van derden 
 
Werk in opdracht van derden 

 2016 2015 

Contractonderwijs 1,0 0,3 
Contractonderzoek 95,2 92,8 

Overige baten werk in opdracht van derden 2,2 2,6 

 98,4 95,7 
 
Specificatie werk in opdracht voor derden naar categorie 

 2016 2015 

Internationale overheden 27,1 23,6 
Nationale overheden 25,2 29,2 
NWO 19,2 15,0 
KNAW 0,3 0,5 
Overige non-profit organisaties incl. universiteiten 8,3 8,3 

Bedrijven en overige 18,3 19,1 

 98,4 95,7 
 

9 Toelichting op de geconsolideerde staat van 
baten en lasten 
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9.1.4 Overige baten 
 
Overige baten 

 2016 2015 

Verhuur 2,9 2,7 
Sportcentrum 1,9 2,4 
Parkmanagement 1,7 1,1 

Overige  13,1 13,9 

 19,6 20,1 
 

9.2 Lasten 

9.2.1 Personele lasten 
 
Personele lasten 

 2016 2015 

Lonen en salarissen 196,6 189,6 
Overige personele lasten 18,8 15,1 

Af: uitkering inzake arbeidsongeschiktheid -0,7 -0,6 

Totaal personeelslasten 214,7 204,1 
 
Uitsplitsing lonen en salarissen en overige personele lasten 

 2016 2015 

Brutolonen en salarissen 159,8 154,3 
Dotatie voorziening verlofdagen 0,7 0,3 
Premie sociale lasten 18,2 17,5 

Pensioenpremies 17,9 17,5 

Lonen en salarissen 196,6 189,6 
   
Dotaties/vrijval personele voorzieningen 2,9 0,2 
Dotatie voorziening samenwerkingsverbanden - 0,4 
Personeel niet in loondienst 7,1 5,7 
Overig 8,8 8,8 
Overige personele lasten 18,8 15,1 
 
Gedurende het boekjaar 2016 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers (in FTE’s) 3.076 (2015: 
3.059). Hiervan waren 0 personen (2015: 0 personen) werkzaam buiten Nederland. 
 

9.2.2 Afschrijvingen 
 
Afschrijvingen 

 2016 2015 

Afschrijving gebouwen 18,6 19,1 

Afschrijving apparatuur en inventaris 4,3 4,4 

 22,9 23,5 
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9.2.3 Huisvestingslasten 
 
Huisvestingslasten 

 2016 2015 

Onderhoud 8,8 7,7 
Energie en water 4,3 5,3 
Huur 2,2 2,6 
Schoonmaakkosten 2,8 2,8 
Heffingen 1,4 1,7 
Verzekeringen 0,4 0,5 
Dotatie voorziening asbestsanering - 3,3 
Vrijval voorzieningen samenwerkingsverbanden - -0,1 

Dotatie voorziening Cyclotron 1,2 0,8 

Dotatie voorziening Athene 1,8 - 
 22,9 24,6 
 

9.2.4 Overige lasten 
 
Overige lasten 

 2016 2015 

Inventaris, apparatuur en leermiddelen 20,8 17,0 
Grondstoffen 8,8 9,3 
Vrijval overige voorzieningen - -0,1 
Vrijval voorzieningen samenwerkingsverbanden - -1,1 
Subsidies en bijdragen 8,2 8,3 
Representatie 2,8 2,9 
Reis- en verblijfkosten 7,8 7,8 
Dienstverlening derden 18,6 16,1 

Overige 2,0 3,5 

 69,0 63,7 
 

9.3 Financiële baten en lasten  

Financiële baten en lasten 
 2016 2015 

Rentebaten 0,2 0,3 
Rentelasten -4,7 -4,6 
Waardeverandering financiële vaste activa -0,4 - 
Financiële baten en lasten -4,9 -4,3 
 

9.4 Aandeel derden in resultaat 

Aandeel derden in resultaat 
 2016 2015 

Aandeel derden in resultaat 0,0 0,0 

 0,0 0,0 
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9.5 Wet Normering Topinkomens publieke en 
semipublieke sector (WNT) 

Met de wijziging van de bezoldigingsmaxima 2016 voor Onderwijs overschrijdt de bezoldiging van 
topfunctionarissen het maximum. De bezoldiging van topfunctionarissen van de TU/e vallen onder het 
overgangsrecht van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Er hebben in 2016 geen wijzigingen 
plaatsgevonden in de contracten van de topfunctionarissen. De bezoldiging van de leden van de Raad 
van Toezicht valt binnen de normen van de WNT. De TU/e heeft conform artikel 1.1 van de WNT de 
bezoldiging van overige functionarissen die in 2016 de norm te boven gaan verantwoord in 
onderstaande tabel.  
 
Op basis van artikel 3 van de ‘Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 
november 2015, nr. WJZ/798385 (10556), houdende wijziging van de Regeling bezoldiging 
topfunctionarissen OCW-sectoren in verband met de invoering van de Wet verlaging 
bezoldigingsmaximum WNT’, komt de TU/e uit op een totaalscore van 18 complexiteitspunten. Voor 
TU/e geldt de volgende score per klasse: 1A gemiddeld totale baten 10 punten; 1B gemiddeld aantal 
studenten 3 punten en 1C gewogen aantal onderwijssoorten/sectoren 5 punten. Dit leidt tot klasse G en 
een bezoldigingsmaximum van € 179.000 in 2016. 
 
In paragraaf 6.2 van het Bestuursverslag worden de declaraties van de leden van het College van 
Bestuur separaat verantwoord.  
 
De bezoldiging van de individuele topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen was in 2016 als 
volgt (bedragen in euro): 
 
Bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen 

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

Mengelers 

Prof Dr.ir. 
F.P.T.  

Baaijens 
Mr. J.P.  

van Ham 
Prof.dr.ir. C.J. 

van Duijn 

Functie Voorzitter CvB Lid CvB Lid CvB Voormalig Lid 
CvB 

Aanvang en einde dienstverband in 
2016 

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

Omvang dienstverband 1,0 1,0 1,0 - 
Gewezen topfunctionaris nee nee nee nee 
(Fictieve) dienstbetrekking ja ja ja ja 
Individueel WNT-maximum 179.000 179.000 179.000 - 
Beloning 189.262 189.707 189.262 - 
Belastbare onkostenvergoedingen - - - - 
Beloningen betaalbaar op termijn 16.293 16.293 16.293 - 
Totaal bezoldiging 2016 205.555 206.000 205.555 - 
     
Aanvang en einde dienstverband in 
2015 

1/1 - 31/12 1/5 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 16/5 

Omvang dienstverband 1,0 1,0 1,0 1,0 
Individueel WNT-maximum 230.474 154.702 230.474 85.875 
Beloning  189.262   132.405   188.601   78.199  
Belastbare onkostenvergoedingen - -  -  -  
Beloningen betaalbaar op termijn  17.150   11.355   17.220   4.939  
Bezoldiging 2015*  206.412   143.760   205.821   83.138  
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Leden Raad van Toezicht Ir. J.B.P. 
Coopmans 

Mr.drs. 
A.W.H. 
Bertram 

Prof.dr. C.N. 
Teullings 

Prof.dr.ir. 
J.T. 

Fokkema 

Mr. 
P.Th.F.M. 
Wennink 

Functie Voorzitter 
RvT 

Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT 

Aanvang en einde 
functievervulling in 2016 

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

Individueel WNT-maximum 26.850 17.900 17.900 17.900 17.900 
Beloning 19.338  1.838  14.338 14.338 14.338 
Belastbare 
onkostenvergoeding 

- - - - - 

Totaal bezoldiging 2016 19.338 1.838 14.338 14.338 14.338 
      
Aanvang en einde 
functievervulling in 2015 

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

Beloning  16.838   1.838   11.838  13.505  -  
Belastbare 
onkostenvergoedingen 

- - - - - 

Beloningen betaalbaar op 
termijn 

 -   -   -   -   -  

Bezoldiging 2015* 16.838 1.838 11.838 13.505 - 
* In de bezoldiging 2015 is abusievelijk de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (leden CvB 3.829, 
leden RvT 1.838) niet opgenomen. Hertoetsing van de gecorrigeerde cijfers aan de destijds toepasse-
lijke normen leidt niet tot (wijzigingen in) onverschuldigde betalingen. 
 
Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder 
dienstbetrekking 

 
Dr.ir. A.J.H.M. 

Peels 
Prof.dr.ir. C.J. 

van Duijn  

Functie Voormalig 
voorzitter CvB 

Voormalig lid 
CvB 

 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0  
Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2013 2016  
Individueel WNT-maximum 
ontslaguitkering 

75.000 75.000  

Overeengekomen uitkeringen wegens 
beëindiging dienstverband 

303.456 181.517  

-/- Onverschuldigd deel - -  
Totaal uitkeringen wegens beëindiging 
dienstverband 

303.456 181.517  

Waarvan betaald in 2016 80.297 70.835  
 
Het dienstverband van de voormalig voorzitter CvB is in 2013 beëindigd. De overeengekomen 
beëindigingsuitkering bestaat uit een BWNU-uitkering (bovenwettelijke aanvulling op WW) en een 
eenmalige ontslaguitkering. De BWNU-uitkering en de eenmalige ontslaguitkering vloeien voort uit de 
arbeidsovereenkomst 2010, waarmee deze onder het overgangsrecht van de WNT vallen. De 
verantwoorde betaling 2016 betreft de bovenwettelijke uitkering. 
 
De verantwoorde uitkering wegens beëindiging dienstverband van het voormalig lid CvB betreft een in 
2008 (voor in werking treding van de WNT) overeengekomen regeling inzake een sabbatical. Deze 
regeling borduurt voort op de eerder op grond van de cao van toepassing zijnde sabbatical regeling met 
opbouw van verlofrechten voor de aanstelling als rector magnificus. De regeling valt onder het 
overgangsrecht van de WNT. In 2015 is de uitkering verantwoord als beloning onder de bezoldiging 
topfunctionarissen en gewezen topfunctionaris. 
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Bezoldiging en/of onslaguitkering niet-topfunctionarissen 

Functie 
Hoogleraar 

1 
Hoogleraar 

1 
Hoogleraar 

1 
Hoogleraar 

1 
Hoogleraar 

1 

Aanvang en einde dienstverband 
in 2016 

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 28/12 

Omvang dienstverband (in fte)  1,0   1,0   1,0   1,0   1,0  
WNT-drempelbedrag bezoldiging 179.000 179.000 179.000 179.000 178.019 
Beloning 169.690 168.540 173.143 175.991 279.346 
Belastbare onkostenvergoeding - - - - - 
Beloningen betaalbaar op termijn 15.538 15.511 15.671 15.671 14.958 
Totaal bezoldiging 2016 185.228 184.051 188.814 191.662 294.304 
      
Aanvang en einde dienstverband 
in 2015 

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

Omvang dienstverband (in fte)  1,0   1,0   1,0   1,0   1,0  
Beloning 152.324 150.962 158.076 158.076 133.480 
Belastbare onkostenvergoeding - - - - - 
Beloningen betaalbaar op termijn 16.371 16.296 16.211 16.211 15.555 
Totaal bezoldiging 2015 168.695 167.258 174.287 174.287 149.035 
 
De bezoldiging aan de in bovenstaande verantwoording opgenomen hoogleraren volgen uit 
arbeidsovereenkomsten die zijn afgesloten voor invoering van de WNT. 
 
In 2015 hebben geen bezoldigingen en/of ontslaguitkeringen aan niet-topfunctionarissen 
plaatsgevonden boven de WNT norm. 
 

9.6 Transacties met verbonden partijen  
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming, 
haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. In 2016 is geen dividend 
uitgekeerd door de TUE Holding BV aan de TU/e (2015: 16 miljoen euro). 
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. 
 

9.7 Honoraria van de accountant 

Honoraria van de accountant 
Bedragen exclusief BTW KPMG Accountants 

N.V 2016 
Ernst & Young  

Nederland LLP 2016  
Totaal 2016 Totaal 2015 

Onderzoek van de jaarrekening - 0,2 0,2 0,2 
Andere controleopdrachten 0,1 - 0,1 0,0 
Andere niet-controlediensten  0,0 - 0,0 0,1 
Fiscale adviezen 0,1 - 0,1 0,1 
Totaal 0,2 0,2 0,4 0,4 
 
De bovenstaande honoraria van de accountants zijn ten laste gebracht van de organisatie, haar dochter-
maatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel 
2:382a BW. 
 
 

9.8 Groepsmaatschappijen 

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

 Juridische 
vorm 

Statutaire 
zetel 

Activiteit Belang Eigen 
vermogen 

Resultaat Omzet 

Het Eeuwsel BV BV Eindhoven 3. Onroerende zaken 100% 0,7 0,1 0,2 
TUE Holding BV BV Eindhoven 4. Overig 100% 10,1 2,1 18,1 

 
In de consolidatie is tevens onderstaande stichting opgenomen waarin de TU/e beslissende 
zeggenschap heeft.  
Op de hiervoor beschreven vermeldingen is het materialiteitsbeginsel (art. 2:363 lid 3 BW) van 
toepassing. In RJ 115.218 wordt dit ten aanzien van de door artikel 2:379 BW verlangde vermeldingen 
als volgt uitgewerkt. Vermeldingen van een maatschappij mogen achterwege blijven indien de in de 
balans opgenomen waarde van de maatschappij 5% of minder is van de balanstelling volgens de 
enkelvoudige balans en voor zover de in de balans opgenomen gezamenlijke waarde van de niet 
afzonderlijk vermelde belangen niet meer beloopt dan 15% van de balanstelling volgens de 
enkelvoudige balans. 
 
Overige groepsmaatschappijen 

 Juridische 
vorm 

Statutaire 
zetel 

Activiteit Belang Eigen ver-
mogen 

Resultaat Omzet 

ALSP Stichting Eindhoven 4. Overig n.v.t. 1,9 0,0 1,9 
 
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% 

Euflex Employment Services BV BV Eindhoven 4. Overig 100% 
Euflex Next BV BV Eindhoven 4. Overig 100% 
AccTec BV BV Eindhoven 4. Overig 100% 
SyMo-Chem BV BV Eindhoven 4. Overig 100% 
Polymer Technology Group Eindhoven BV BV Eindhoven 4. Overig 100% 
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 

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 
 

Euflex Employment 
Services BV 

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

De directie bestaat uit één directeur 
 

Euflex Next BV Het ter beschikking stellen van flexibele arbeidskrachten ten 
behoeve van de Technische Universiteit Eindhoven, het 

bemiddelen bij instroom op de Technische Universiteit 
Eindhoven en hieraan gerelateerde personele diensten. 

De directie bestaat uit één directeur 
 

AccTec BV 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. 
 
Niet geconsolideerde deelnemingen 

 Juridische 
vorm 

Statutaire 
zetel 

Activiteit Deelneming 

     
Niet geconsolideerde deelnemingen: 
Tenhage BV BV Eindhoven 3. Onroerende zaken 45% 

De Keizer BV BV Eindhoven 3. Onroerende zaken 49% 

Vestdijk 22 BV BV Eindhoven 3. Onroerende zaken 49% 

PhotonX Networks BV BV Eindhoven 4. Overig 50% 
Tusti BV BV Eindhoven 4. Overig 50% 
NanoPHAB BV BV Eindhoven 4. Overig 49% 
Plasma Matters BV BV Eindhoven 4. Overig 49% 
Preceyes BV BV Eindhoven 4. Overig 49% 

Smart Photonics BV BV Eindhoven 4. Overig 40% 

Magna-View BV BV Eindhoven 4. Overig 32,3% 
Bright Move BV BV Eindhoven 4. Overig 30% 
Flowid BV BV Eindhoven 4. Overig 30% 
Level Acoustics BV BV Eindhoven 4. Overig 30% 
Suprapolix BV  BV Eindhoven 4. Overig 26,1% 
StudiJob Uitzendbureau BV BV Amsterdam 4. Overig 26% 
Rose BV BV Eindhoven 4. Overig 25% 
Symbio Therapy BV BV Eindhoven 4. Overig 23,7% 
Tias Nimbas Business School BV BV Tilburg 4. Overig 20% 
Hipermotion BV BV Eindhoven 4. Overig 20% 
Progression Industry BV BV Eindhoven 4. Overig 20% 
Twice Eindhoven BV BV Eindhoven 4. Overig 20% 
     
Kapitaalbelang: 
Effect Photonics BV BV Eindhoven 4. Overig 17% 
Simbeyond BV BV Eindhoven 4. Overig 16% 
VitalFluid BV BV Eindhoven 4. Overig 15% 
B-Invented BV BV Eindhoven 4. Overig 13,5% 
Insolutions BV BV Veldhoven 4. Overig 13% 
Sorama BV BV Eindhoven 4. Overig 9,6% 
Emultech BV BV Eindhoven 4. Overig 8,9% 
Vabrema BV BV Eindhoven 4. Overig 7,5% 
Nemo Healthcare BV BV Veghel 4. Overig 6,0% 
Fistuca BV BV Eindhoven 4. Overig 4,8% 
Sowiso BV BV Eindhoven 4. Overig 4,5% 
Snocom BV BV Eindhoven 4. Overig 3,8% 
Technostartersfonds Zuid Nederland BV BV Eindhoven 4. Overig 3,6% 
Xeltis BV BV Eindhoven 4. Overig 1,3% 
Howtech BV BV Veldhoven 4. Overig 0,4% 
Avantium BV BV Amsterdam 4. Overig < 1% 
 
Deze zijn opgenomen onder de financiële vaste activa. 
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BV’s opgenomen onder financiële vaste activa 

 Juridische vorm Statutaire zetel Activiteit Deelneming 

Tijdelijke deelnemingen     
Medical Robotics BV 
(tijdelijk) 

BV Eindhoven 4. Overig 100% 

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

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

 Juridische 
vorm 

Statutaire zetel Activiteit 

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

EURANDOM Stichting Eindhoven 2. Onderzoek 

VVE Kennispoort Vereniging Eindhoven 3. Onroerende zaken 

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

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

Stichting Chemelot Inscite  Stichting Sittard-Geleen 2. Onderzoek 

Stichting Techniek Promotie Stichting Eindhoven 4. Overig 
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Enkelvoudige balans per 31 december 2016, na resultaatbestemming 
 Paragraaf 31-12-2016 31-12-2015 

Activa    
Immateriële vaste activa  3,7 1,0 
Materiële vaste activa  269,7 269,1 
Financiële vaste activa 13.2.1 12,8 11,0 
Vaste activa  286,2 281,1 
    
Voorraden  0,2 0,2 
Vorderingen  43,4 41,8 
Vorderingen op groepsmaatschappijen  0,5 1,2 
Liquide middelen  76,7 61,0 
Vlottende activa  120,8 104,2 
    
Totaal  407,0 385,3 
    
Passiva    
Eigen vermogen 13.2.2 147,2 139,3 
    
Voorzieningen  22,9 19,0 
    
Langlopende schulden  92,5 94,0 
    
Kortlopende schulden     
Kortlopende schulden  142,2 131,2 
Kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen  2,2 1,8 
    
Totaal  407,0 385,3 
 
  

10 Enkelvoudige balans per 31 december 
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Enkelvoudige staat van baten en lasten 
 Begroting 2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015 

Baten    
Rijksbijdragen 191,1 197,4 188,6 
College- en examengelden 25,7 26,5 23,3 
Werk in opdracht van derden 94,0 94,7 90,6 
Overige baten 15,2 18,6 16,7 
Totaal baten 326,0 337,2 319,2 
    
Lasten    
Personele lasten  212,3 212,8 200,9 
Afschrijvingen 21,0 22,3 23,0 
Huisvestingslasten 21,3 22,8 24,5 
Overige lasten 69,8 68,6 62,3 
Totaal lasten 324,4 326,5 310,7 
    
Saldo baten en lasten  1,6 10,7 8,5 
    
Financiële baten en lasten -4,6 -4,6 -4,4 
    
Resultaat deelnemingen 2,5 1,8 3,5 
    
Nettoresultaat -0,5 7,9 7,6 
 
  

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

12 Grondslagen van waardering en 
resultaatbepaling 
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13.1 Algemeen 
De TU/e presenteert naast de balans en de staat van baten en lasten op geconsolideerd niveau een 
enkelvoudige balans en staat van baten en lasten. De enkelvoudige balans en staat van baten en lasten 
hebben, met uitzondering van het resultaat deelnemingen, alleen betrekking op de TU/e. In vergelijking 
met de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten zijn de cijfers van de TUE Holding BV 
inclusief haar dochterondernemingen, Het Eeuwsel BV en Amandus H. Lundqvist Scholarship Program 
Stichting (ALSP) 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. 
 

13.2 Toelichting op de enkelvoudige balans 

13.2.1 Financiële vaste activa 
 
Financiële vaste activa 

 1-1-2016 Investeringen en 
verstrekte leningen 

Desinvesteringen en 
afgeloste leningen 

dividend 

Resultaat 
deelnemingen 

31-12-2016 

Deelnemingen in 
groepsmaatschappijen 

9,0 -,- -,- 2,2 11,2 

Andere deelnemingen 1,8 -,- -0,4 -,- 1,4 
Vorderingen op 
groepsmaatschappijen 

0,1 -,- -,- -,- 0,1 

Overige vorderingen 0,1 -,- -,- -,- 0,1 
 11,0 -,- -0,4 2,2  12,8 
 
De TU/e heeft de volgende kapitaalbelangen: 
 
Kapitaalbelangen 

 Juridische 
vorm 

Statutaire 
zetel 

Activiteit Belang Eigen  
vermogen 

Resultaat Omzet 

TUE Holding BV BV Eindhoven Overig 100% 10,1 2,1 18,1 

Het Eeuwsel BV BV Eindhoven Onroerende zaken 100% 0,7 0,1 0,2 
ALSP Stichting Eindhoven Overig n.v.t. 1,9 0,0 1,9 
 
  

13 Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening 
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13.2.2 Eigen vermogen 
 
Enkelvoudig en geconsolideerd eigen vermogen (na resultaatbestemming) 

 1-1-2016 Resultaat Overige mutaties 31-12-2016 

Eigen vermogen     
Algemene reserve (publiek) 107,6 3,0 - 110,6 
     
Algemene reserve (privaat) 29,5 2,1 - 31,6 
     
Bestemmingsreserve (publiek)     
Bestemmingsreserve Sectorplan Techniek 1,6 -0,4 - 1,2 
Bestemmingsreserve investeringen in laboratoria - 2,0 - 2,0 
Bestemmingsreserve organisatie ontwikkelingen - 1,2 - 1,2 
     
Bestemmingsfonds (privaat)     
Philipsfonds 0,6 - - 0,6 
     
Enkelvoudig eigen vermogen TU/e 139,3 7,9 - 147,2 
     
Algemene reserve ALSP 1,9 0,0 - 1,9 
Minderheidsbelang derden 0,2 0,0 - 0,2 
     
Geconsolideerd eigen vermogen 141,4 7,9 - 149,3 
 
 

13.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum 
Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum. 
 

13.3 Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en 
lasten 

Baten 
Rijksbijdrage 
De Rijksbijdrage is 6,3 miljoen euro hoger dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 
bijstellingen van het macrokader (1,9 miljoen euro), looncompensatie (4,2 miljoen euro) en hogere 
uitnutting van Sectorplan Natuur- en Scheikunde (1,5 miljoen euro). Deze toename wordt gedeeltelijk 
gecompenseerd door mindere uitnutting van Sectorplan Techniek (0,6 miljoen euro) en de 
projectsubsidies in het Zwaartekrachtprogramma (0,7 miljoen euro) vanwege vertraagde invulling van 
AIO-vacatures en de uitnutting van overige kosten.  
 
College- en examengelden 
De collegegelden zijn hoger dan begroot (0,8 miljoen euro). Dit wordt veroorzaakt door de hogere dan 
verwachte instroom van studenten. De stijging komt voor een belangrijk deel ook op het conto van de 
instroom niet-EER studenten. De niet-EER studenten betalen niet het wettelijk tarief (1.984 euro), maar 
grotendeels het instellingstarief van 10.000 euro voor de bachelor en 15.000 euro voor de master in het 
collegejaar 2016-2017.  
 
Werk in opdracht van derden  
Het totale volume van het werk in opdracht van derden is 0,7 miljoen euro hoger dan begroot. Er is een 
kleine toename in de 2e geldstroom (0,2 miljoen euro). Deze toename wordt veroorzaakt door de 
ontvangst van de SEO-middelen die grotendeels wordt geneutraliseerd doordat diverse 2e geldstroom 
projecten een vertraagde opstart kennen. Verder stijgt het werk voor derden in de 3e geldstroom met 0,5 
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miljoen euro. Indien geen rekening wordt gehouden met de aanvulllende subsidie AccTec, welke niet 
was begroot als projectsubsidie, daalt de 3e geldstroom met 1,0 miljoen euro. De daling wordt 
veroorzaakt doordat er minder projecten zijn binnengehaald.  
 
Overige baten 
De overige baten zijn 3,4 miljoen euro hoger dan begroot, grotendeels veroorzaakt door de financiële 
afwikkeling van de brand in een laboratorium in 2015 en opbrengsten gerelateerd aan Jheronimus 
Academy of Data Science.  
 
Lasten 
Personele lasten 
De personele lasten zijn 0,5 miljoen euro hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt door: 
• Daling salariskosten (4,5 miljoen euro) als gevolg van het niet invullen van vacatures (142 fte). Daar 

tegenover staat een toename van de salariskosten door de salarisstijging en mutaties in percentages 
sociale lasten en pensioenpremies en de eenmalige uitkering; 

• Balansmutatie voor niet opgenomen verlofuren (1,6 miljoen euro); 
• Balansmutatie voor de overige personele voorziening (2,4 miljoen euro); 
• Toename personeelskosten derden en groepsmaatschappijen (Euflex) (2,8 miljoen euro) doordat 

een deel van de vacatures wordt ingevuld door inhuur personeel; 
• Daling overige personeelskosten (1,5 miljoen euro) door niet volledig benutten van personele 

budgetten. 
 
Huisvestingslasten 
De huisvestingslasten zijn hoger dan begroot. In de gerealiseerde huisvestingslasten zijn voorzieningen 
opgenomen voor de gebouwen Athene en Cyclotron (2,9 miljoen euro) en vallen de lasten met 
betrekking tot nieuwbouw hoger uit dan was voorzien in de begroting. Daar staat tegenover dat in de 
realisatie de netto-energielasten aanzienlijk lager zijn dan begroot door een eenmalige teruggave van in 
het verleden te veel betaalde systeemdiensten en door een lager verbruik van gas/elektra en lagere 
elektra tarieven (1,3 miljoen euro). Tenslotte zijn er nog een aantal financiële meevallers met betrekking 
tot de huur NMR groep HTC, een geschil met de gemeente over wettelijke lasten en diverse activiteiten 
in relatie tot Campus 2020 welke niet zijn doorgegaan. 
 
Overige lasten 
De overige lasten zijn 1,2 miljoen euro lager dan begroot. Binnen de kostencategorieën zijn ten opzichte 
van de begroting verschuivingen zichtbaar, waaronder hogere lasten dienstverlening derden en reis- en 
verblijfkosten en subsidies en bijdragen en een daling van diverse lasten. 
 
Financiële baten en lasten 
Resultaat deelnemingen 
Het resultaat deelnemingen is met 1,8 miljoen euro, 0,7 miljoen euro lager dan begroot.  
 
Rentebaten en rentelasten 
De rentebaten en rentelasten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting. 
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14.1 Bestemming resultaat 
Ingevolge de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wordt het resultaat van het 
verslagjaar verrekend met de reserves van de instelling. 
Het positieve geconsolideerde resultaat van het verslagjaar ad. 7,9 miljoen euro wordt toegevoegd aan 
het groepsvermogen. 
De resultaatverdeling is weergegeven in paragraaf 5 van de Jaarrekening. 
 
Resultaatbestemming 
Verdeling  

Algemene reserve (publiek) 3,0 
Algemene reserve (privaat) 2,1 
Bestemmingsreserve Sectorplan Techniek -0,4 
Bestemmingsreserve investeringen laboratoria 2,0 
Bestemmingsreserve organisatie ontwikkelingen  1,2 
Totaal 7,9 
 
 

14.2 Vaststelling en goedkeuring 

Het Bestuursverslag en de Jaarrekening over 2016 is vastgesteld door het College van Bestuur van de 
Technische Universiteit Eindhoven en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 6 april 2017. 
 
 

14.3 Controleverklaring 
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina’s. 
 
  

14 Overige gegevens 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Aan: het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Technische Universiteit Eindhoven 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Technische Universiteit Eindhoven te Eindhoven gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel: 
• geeft de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Technische Universiteit Eindhoven op 31 december 2016 en 
van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in alle 
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in 
de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in paragraaf 2.3.1 
Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016. 

 
De jaarrekening bestaat uit: 
• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2016; 
• de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2016; en 
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 
 
Ons oordeel met beperking betreffende de WNT 
Naar ons oordeel is de WNT-verantwoording inzake de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
publieke en semipublieke sector 2016, uitgezonderd de mogelijke effecten van de aangelegenheid 
beschreven in de paragraaf ‘Onderbouwing van het oordeel met beperking betreffende de 
verantwoording WNT’ in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met 
de bepalingen van en krachtens de WNT. 
 
Onderbouwing van het oordeel met beperking betreffende de verantwoording WNT 
In de WNT-verantwoording zijn voor een voormalig bestuurder uitkeringen in verband met de 
beëindiging van het dienstverband verantwoord. De beëindigingsuitkeringen bestaan uit een BWNU-
uitkering (aanvulling op WW) en een eenmalige ontslaguitkering. De omvang van de toegekende 
eenmalige ontslaguitkering vormt naar de mening van het bestuur een redelijke en billijke vergoeding bij 
ontslag in overeenstemming met de middels een incorporatiebeding in de arbeidsovereenkomst uit 2010 
van toepassing verklaarde CAO.   
 
Wij hebben vastgesteld dat de BWNU-uitkering en een gedeelte van de eenmalige ontslaguitkering 
voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst uit 2010 en daarmee onder het overgangsrecht in het kader 
van de WNT vallen. Door het ontbreken van eenduidige normen voor het bepalen of een vergoeding 
redelijk en billijk is kunnen wij voor het restant van de eenmalige uitkering tot een bedrag van € 37.966 
niet vaststellen of de toegekende eenmalige ontslaguitkering onder het overgangsrecht in het kader van 
de WNT valt en daarmee in overeenstemming is met de bepalingen van en krachtens de WNT. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 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 onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
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Materialiteit 
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de getrouwheid van 
de jaarrekening als geheel bepaald op € 6.800.000. De materialiteit is gebaseerd op 2% van de totale 
baten. De materialiteit voor de financiële rechtmatigheid is bepaald op € 6.700.000, deze materialiteit is 
gebaseerd op 3% van de totale publieke middelen, zoals voorgeschreven in paragraaf 2.1.3 
Materialiteitstabel van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016. In deze paragraaf 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. Daarbij zijn voor de controle van 
de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals 
vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2016.  
Wij zijn met de raad van toezicht overeengekomen dat wij aan de raad van toezicht tijdens onze controle 
geconstateerde afwijkingen boven de € 340.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen, die naar 
onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn. 
 
Reikwijdte van de groepscontrole 
Technische Universiteit Eindhoven staat aan het hoofd van een groep van organisaties. Informatie van 
deze groep is opgenomen in de jaarrekening van Technische Universiteit Eindhoven. 
 
De groepscontrole heeft zich met name gericht op de significante onderdelen Technische Universiteit 
Eindhoven en Technische Universiteit Eindhoven Holding B.V. 
Deze onderdelen zijn significant op basis van de omvang van de activiteiten en de hieruit voortvloeiende 
financiële transacties. Bij de onderdelen Technische Universiteit Eindhoven en Technische Universiteit 
Eindhoven Holding B.V. hebben wij zelf controlewerkzaamheden uitgevoerd. Wij hebben geen gebruik 
gemaakt van andere accountants bij de controle van de geconsolideerde jaarrekening van Technische 
Universiteit Eindhoven. Voor de overige in de consolidatie begrepen groepsonderdelen hebben wij 
beoordelingswerkzaamheden of specifieke controlewerkzaamheden uitgevoerd.  
 
Door bovengenoemde werkzaamheden bij (groeps)onderdelen, gecombineerd met aanvullende 
werkzaamheden op groepsniveau, hebben wij voldoende en geschikte controle-informatie met 
betrekking tot de financiële informatie van de groep verkregen om een oordeel te geven over de 
jaarrekening. 
 
De kernpunten van onze controle 
In de kernpunten van onze controle beschrijven wij zaken die naar ons professionele oordeel het meest 
belangrijk waren tijdens onze controle van de jaarrekening. De kernpunten hebben wij met de raad van 
toezicht gecommuniceerd, maar vormen geen volledige weergave van alles wat is besproken. 
 
Wij hebben onze controlewerkzaamheden met betrekking tot deze kernpunten bepaald in het kader van 
de jaarrekeningcontrole als geheel. Onze bevindingen ten aanzien van de individuele kernpunten 
moeten in dat kader worden bezien en niet als afzonderlijke oordelen over deze kernpunten. 
 
Kernpunten van onze controle 
Risico Onze controle aanpak 

Onjuiste waardering materiële vaste activa 
De toelichtingen op de materiële vaste activa zijn 
opgenomen op pagina 97 en 98 van de 
jaarrekening van Technische Universiteit 
Eindhoven. 

De post materiële vaste activa is met €272,2 
miljoen ofwel 65,9% van het balanstotaal ultimo 
2016 een significante post. 
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Risico Onze controle aanpak 

Waardering van materiële vaste activa vindt plaats 
tegen historische kostprijs onder aftrek van 
cumulatieve afschrijvingen of lagere marktwaarde. 
Door Technische Universiteit Eindhoven wordt 
jaarlijks beoordeeld of er indicaties zijn voor 
duurzame waardeverminderingen die noodzaken 
tot het uitvoeren van een impairment test. Mede 
door de mate van subjectiviteit bij het onderkennen 
van indicaties voor duurzame 
waardeverminderingen en het gebruik van 
schattingen bij een impairment test vormt de 
waardering van de materiële vaste activa een 
belangrijk aandachtspunt in onze controle.  
 

Wij hebben het verloopoverzicht van de materiële 
vaste activa aangesloten op de onderliggende 
administratie. Inzake investeringen hebben wij 
gegevensgerichte werkzaamheden uitgevoerd om 
de juistheid van de activering vast te stellen.  
 
Daarnaast hebben wij de gehanteerde 
grondslagen en toegepaste systematiek voor 
afschrijving gecontroleerd en hebben wij de 
afschrijvingen herrekend op basis van de 
toegepaste systematiek. Tevens hebben wij de 
verrichte desinvesteringen gegevensgericht 
gecontroleerd. 
 
Verder hebben wij onze controlewerkzaamheden 
onder meer gericht op de juiste en volledige 
inschatting van het bestaan van indicaties voor 
duurzame waardeverminderingen door het 
afstemmen van gehanteerde uitgangspunten met 
externe informatiebronnen. 
 
Bij Technische Universiteit Eindhoven zijn geen 
indicaties voor een duurzame 
waardevermindering geïdentificeerd die van 
materiële invloed zijn op de jaarrekening. 
Wij hebben vastgesteld dat de toelichting aan de 
relevante verslaggevingsstandaarden voldoet. 
 

Toereikendheid van de voorzieningen / 
estimations 
De toelichtingen op de voorzieningen en 
gehanteerde uitgangspunten zijn opgenomen op 
pagina 101 en 102 van de jaarrekening van 
Technische Universiteit Eindhoven. 
 

De personeelsvoorzieningen, de voorziening voor 
verlieslatende contracten en de overige 
voorzieningen bedragen gezamenlijk €27,3 
miljoen, ofwel 6,6% van het balanstotaal en zijn 
daarmee materiële posten in de jaarrekening. 

Bij het bepalen van de hoogte van de 
voorzieningen baseert het college van bestuur van 
Technische Universiteit Eindhoven zich in 
belangrijke mate op schattingen en 
veronderstellingen. Het gebruik van 
schattingsposten en de toelichting in de 
jaarrekening op de gehanteerde uitgangspunten en 
veronderstellingen vormt een belangrijk 
aandachtspunt in de controle. 

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

 
Wij hebben vastgesteld dat de toelichting aan de 
relevante verslaggevingsstandaarden voldoet. 
 

Waardering onderhanden werken 
De toelichtingen op de onderhanden werken zijn 
opgenomen op pagina 100 en 104 van de 
jaarrekening van Technische Universiteit 
Eindhoven. 

Het saldo van de geactiveerde kosten en 
gedeclareerde termijnen bedraagt ultimo 2016 € -
49,9 miljoen (te vorderen op werk in opdracht van 
derden € 22,7 miljoen, vooruitgefactureerd € 71,7 
miljoen en een voorziening van € 0,9 miljoen) en 
is opgenomen onder de vorderingen en de 
kortlopende schulden. 
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Risico Onze controle aanpak 

Technische Universiteit Eindhoven is in belangrijke 
mate afhankelijk van opbrengsten uit hoofde van 2e 
en 3e geldstroomactiviteiten. De waardering van de 
onderhanden projecten voor derden vindt plaats 
tegen de bestede kosten en andere kosten voor 
zover ze contractueel door de opdrachtgever 
worden vergoed. Gedeclareerde termijnen en 
voorzienbare verliezen op projecten worden op dit 
saldo in mindering gebracht. Toerekening van het 
resultaat vindt plaats naar rato van de voortgang 
(mate van gerealiseerde kosten) van een project. 
Gezien de omvang, complexiteit en diversiteit van 
subsidieregelingen vormt de waardering van 
onderhanden projecten een belangrijk 
aandachtspunt in onze controle. 

Onze werkzaamheden zijn onder meer gericht op 
het beoordelen van de juistheid van de 
verantwoorde projectkosten op basis van de 
subsidieregelingen en gehanteerde methoden 
voor kostenallocatie, het toetsen van de 
voortgang van de projecten in combinatie met het 
verantwoorden van opbrengsten en het 
beoordelen van de toereikendheid van de 
voorziening voor voorzienbare verliezen of 
specifiek onderkende projectrisico’s.  

 
Wij hebben vastgesteld dat de toelichting aan de 
relevante verslaggevingsstandaarden voldoet. 

 
Benoeming 
Wij zijn door de raad van toezicht op 16 april 2016 benoemd als accountant van Technische Universiteit 
Eindhoven vanaf de controle van het boekjaar 2016 en zijn sinds die datum tot op heden de externe 
accountant. 
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 
• het bestuursverslag; 
• de overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3 

Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 is vereist. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs, paragraaf 2.2.3 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze  
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs en de overige OCW wet- en regelgeving. 
 
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening, in 
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is ook verantwoordelijk 
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede 
de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen 
bepalingen.  
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In dit kader is het bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en 
regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is om 
haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de onderwijsinstelling te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan 
voortzetten toelichten in de jaarrekening.  
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de onderwijsinstelling. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude 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.  
 
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 
 
Eindhoven, 31 augustus 2017 
 
Ernst & Young Accountants LLP 
 
 
 
 
w.g. drs. J.M.A. Drost 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 2016, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

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

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen 
door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderwijsinstelling haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel 
belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante  

• gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze 
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot 
de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen  

• er echter toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet langer kan handhaven;  
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen, en  
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

 
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing 
van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang 
bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de 
omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij 
de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële 
informatie of specifieke posten noodzakelijk was. 
 
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over 
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad van toezicht over alle relaties 
en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid 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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Raad van Toezicht 
Dhr. ir. J.B.P. Coopmans, voorzitter 
Mw. mr.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. Teurlings, lid 
 
College van Bestuur 
Dhr. ir. J.H.J. Mengelers, voorzitter 
Dhr. prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens 
Dhr. mr. J.P. van Ham, vicevoorzitter 
 
Secretaris van de Universiteit 
Mw. dr. M.M.N. Ummelen 
 
 
Faculteitsbestuur Biomedische Technologie (BMT) 
Dhr. prof.dr. P.A.J. Hilbers, decaan 
Dhr. prof.dr.ir. L. Brunsveld, vice-decaan 
Dhr. prof.dr.ir. C.W.J. Oomens, vice-decaan 
Dhr. mr. J.M.R. Debey, directeur bedrijfsvoering 
Dhr. dr.ir. M.H.P. van Genderen, opleidingsdirecteur bachelor program (adviseur) 
Mw. dr. D.W.J. van der Schaft, director of graduate program (adviseur) 
Mw. R.J.P.M. de Visser, student (adviseur) 
 
Faculteitsbestuur Bouwkunde (B) 
Mw. prof.ir. E.S.M. Nelissen, decaan 
Dhr. prof.dr.ir. B. de Vries, vice-decaan 
Mw. drs. S. Udo, directeur bedrijfsvoering 
Dhr. ir. J. van der Meulen, opleidingsdirecteur bacheloropleiding (adviseur) 
Dhr. prof.dr. H.J.P. Timmermans, director of graduate program (adviseur) 
Dhr. S. de Bie, student (adviseur) 
 
Faculteitsbestuur Electrical Engineering (EE) 
Dhr. prof.dr.ir. A.B. Smolders, decaan 
Dhr. prof.ir. A.M.J. Koonen, vice-decaan 
Mw. drs. J.C. van Wevelingen, directeur bedrijfsvoering 
Dhr. Ir. S. Hulshof, opleidingsdirecteur bacheloropleiding (adviseur) 
Dhr. D.P.P. Daverveld, student (adviseur)  
 
Faculteitsbestuur 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, director bachelor program ID (adviseur) 
Mw. prof.dr. L. Chen, director of graduate program ID (adviseur) 
Dhr. J.G.A.M. Cox, student (adviseur) 
 
 
  

2 Samenstelling bestuursorganen 
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Faculteitsbestuur Industrial Engineering & Innovation Sciences (IE&IS) 
Mw. prof.dr. I.E.J. Heynderickx, decaan 
Dhr. prof.dr. J. de Jonge, vice-decaan subfaculteit Industrial Engineering 
Dhr. prof.dr.ir. A.W.M. Meijers, vice-decaan subfaculteit Innovation Sciences 
Dhr. drs.ing. J. Hermus, directeur bedrijfsvoering  
Dhr. dr.ir. E. v.d. Geer-Rutten-Rijswijk, opleidingsdirecteur (adviseur) 
Mw. F.M.A. Wiersma, student (adviseur) 
Mw. A.I. van Rietschoten, student (adviseur) 
 
Faculteitsbestuur Scheikundige Technology (ST) 
Dhr. prof.dr.ir. E.J.M. Hensen, 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 / director of graduate program 
(adviseur) 
Dhr. A.S.R. van Kaathoven, student (adviseur) 
 
Faculteitsbestuur Technische Natuurkunde (TN) 
Dhr. prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen, decaan 
Dhr. prof.dr. P.M. Koenraad, vice-decaan, portefeuillehouder onderzoek 
Mw. drs. J.C. van Wevelingen, directeur bedrijfsvoering 
Dhr. prof.dr. K.A.H. van Leeuwen, opleidingsdirecteur bacheloropleiding / director of graduate program  
Dhr. K. Ridderbeek, student (adviseur) 
 
Faculteitsbestuur Werktuigbouwkunde (W) 
Dhr. prof.dr. L.P.H. de Goey, decaan 
Dhr. prof.dr.ir. M.G.D. Geers, vice-decaan 
Mw. J.L.F.C.M. Snelders MSM, directeur bedrijfsvoering 
Mw. ir. C.J.M. Jongeneelen MBA, opleidingsdirecteur bacheloropleiding (adviseur) 
Dhr. dr.ir. C.C.M. Rindt, 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.P. de Jong, student (adviseur) 
 
Faculteitsbestuur Wiskunde en Informatica (W&I) 
Dhr. prof.dr. J. de Vlieg, decaan 
Dhr. prof.dr. M.G.J. van den Brand, vice-decaan onderwijs 
Dhr. prof.dr.ir. B. Koren, vice-decaan onderzoek 
Dhr. dr. R.C. van der Drift, directeur bedrijfsvoering 
Mw. dr.ir. M.L.P. van Lierop, opleidingsdirecteur bacheloropleidingen Technische Informatica en 
Technische Wiskunde (adviseur) 
Dhr. prof.dr. E.R. van den Heuvel, opleidingsdirecteur bacheloropleiding Data Science (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 S. Arts, student (adviseur) 
  



 

134 

 

Raad van Advies Biomedische Technologie 
Dhr. prof.dr. Tony Cass PhD Imperial College, London 
Dhr. prof.dr. C.A.A.van Boeckel Pivot Park & European Lead factory, Oss 
Dhr. dr. C. Schultz  EMBL Heidelberg 
Mw. prof. K.J. Grande-Allen PhD Rice University Texas 
Dhr. prof. R.D. Kamm PhD  MIT Boston 
Dhr. prof.dr. R. Müller  ETH Zurich 
Mw. prof. J. Schnabel PhD  Oxford University 
Dhr. prof.dr. D. Frenkel  Cambridge University 
Mw. dr. A. Balguid  Philips Healthcare Best 
 
Raad van Advies Bouwkunde 
Dhr. ir. F.J. Wiedenhoff  ABT 
Dhr. ir. L.J.T. van der Els   Heijmans NV 
Dhr. ir. L. van Kemp   Van der Kemp Managment & Consultancy 
Dhr. ir. C.J.L. van Driel   Philips Group Innovation, Research 
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. de Boeck   Holst Centre/IMEC Nederland 
Dhr. prof.dr.ir. P. Groeneveld Magma Design Automation Inc., San José 
Dhr. Dr. G. van den Hoven  Genexis B.V.  
Dr.ir. W.  Lemstra   Industry-Insights B.V. 
Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. O. Such Philips / Research & Development /Handheld Diagnostics 
Dhr. prof.dr.ir. J. Vandewalle Katholieke Universiteit Leuven 
Dhr. prof.dr.ir. F.E.van Vliet  Universiteit Twente 
 
Raad van Advies Industrial Design 
Dhr. prof.dr.ir. C.H. Dorst  University of Technology Sydney 
Dhr. prof. S.H.M. Kyffin  Northumbria University 
Dhr. prof.dr. W.A.S. Buxton Microsoft Research 
Mw. dr. Y. Zeng   Philips Research Asia 
 
Raad van Advies Industrial Engineering & Innovation Sciences 
Dhr. ir. H.J.M.B. Albeln  Twijnstra & Gudde 
Dhr. K. Birkhoff Capgemini – Senior VP Cloud Leader Central Europe Nederland 

B.V. 
Mw. drs. A.P.C.A. O’Connor Zwijssen College Veghel 
Dhr. ir. C. van Driel  Philips Lighting Research – VP Head of Europe & India & US 
Dhr. ir. B. Garlich   CEO GPXS Services 
Dhr. ir. L. Kenter    Voorzitter Raad van Bestuur Thebe 
Dhr. ir. E. van Schagen  Simac Techniek B.V. 
Mw. ir. B. de Wit    Eigenaar BdWt MVO-advies / CO2 mgt 
 
Raad van Advies Scheikundige Technologie 
Dhr. H. van Houten  Philips Research Eindhoven 
Dhr. dr.ir. A.J. Krijgsman  Unilever R&D Vlaardingen 
Dhr. dr.ir. M.M.G. Senden  Shell Research and Technology Centre Amsterdam 
Dhr. dr.ir. K. van der Wiele  Albemarle Catalyst Company BV Amersfoort 
 

3 Samenstelling facultaire adviesraden 
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Raad van Advies Technische Natuurkunde 
Dhr. prof.dr. V.E. Banine  ASML 
Dhr. prof.dr.ir. J. De Boeck  Holst Centre / IMEC Nederland 
Dhr. dr. M. Buijs   Nucletron B.V. 
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. dr.ir. M.G.M. de Kroon TNO Technical Sciences 
Dhr. dr. W.H.H. Walk  Shell Global Solutions International BV 
 
Raad van Advies Werktuigbouwkunde 
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. C.J. van Driel   Philips Research 
Dhr. dr.ir. R. Hartman   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. dr. T. van Dijk   Océ Technologies BV 
Dhr. prof.dr. F. W. Vaandrager  Radboud University 
Dhr. A.P. W. Vissers   ICT Fontys 
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Voorzitter 
Mw. ir. T. Klaver 
 
Personeel 
Dhr. dr. C.J. Bloo 
Dhr. dr.ir. B.F. van Dongen 
Mw. D. Heijnerman - Douma 
Dhr. dr. A. Kastelein 
Dhr. ir. M.D. Klabbers 
Mw. C.J. Kusters MSc 
Mw. J.E. Smit BTr 
Mw. H.W.C. Vonken - Derks 
Dhr. ir. H.T.G. Weffers PDEng 
 
Studenten 
Dhr. G. Bastiaanse 
Dhr. G. Both 
Dhr. R.S. van den Burg 
Dhr. L.K. van Cappellen 
Mw. B. Lin 
Mw. J.J.M. Muijsers BSc 
Dhr. W. de Ruiter BSc 
Dhr. C.L.G. Steffanie 
Dhr. B.J. Verhaegh 
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Aantal Bachelorstudenten (incl. schakelstudenten) per opleiding en geslacht 

 
Instroom studenten 

per 01-10-2016 
Ingeschreven studenten 

per 01-10-2016 

 Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 
Automotive 80 5 85 184 7 191 
Biomedische Technologie 75 75 150 220 191 411 
Bouwkunde 74 52 126 344 213 557 
Electrical Engineering 123 9 132 483 49 532 
Industrial Design 84 100 184 269 247 516 
Medische Wetenschappen en Technologie 26 70 96 101 196 297 
Psychology and Technology 40 46 86 167 132 299 
Scheikundige Technologie 62 29 91 240 76 316 
Software Science 214 25 239 499 54 553 
Sustainable Innovation 28 6 34 113 27 140 
Technische Bedrijfskunde 151 53 204 698 207 905 
Technische Bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg 0 1 1 
Technische Informatica    66 8 74 
Technische Innovatiewetenschappen    13 10 23 
Technische Natuurkunde 165 21 186 484 58 542 
Technische Wiskunde 79 39 118 173 80 253 
Web Science 23 11 34 74 18 92 
Werktuigbouwkunde 248 16 264 850 60 910 
Data Science 18 3 21 28 4 32 
 
Aantal Masterstudenten per opleiding en geslacht 

 
Instroom studenten 

01-09-2015 – 31-08-2016 
Ingeschreven studenten 

per 01-10-2016 

 Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 
Applied Physics 27 6 33 146 21 167 
Architecture, Building and Planning 123 58 181 511 201 712 
Automotive Technology 47 1 48 154 4 158 
Biomedical Engineering 22 16 38 103 83 186 
Business Information Systems 24 9 33 56 22 78 
Chemical Engineering 49 15 64 162 55 217 
Computer Science and Engineering 56 12 68 192 36 228 
Construction Management and Engineering 33 13 46 67 33 100 
Data Science and Entrepreneurship    3 0  3 
Electrical Engineering and Information 
Technology 

53 17 70 217 41 258 

Embedded Systems 59 15 74 130 24 154 
Human-Technology Interaction 12 16 28 46 54 100 
Industrial and Applied Mathematics 22 6 28 76 31 107 
Industrial Design 28 19 47 91 65 156 
Innovation Management 49 15 64 146 38 184 
Innovation Sciences 14 3 17 50 19 69 
Manufacturing Systems in Mechanical 
Engineering 

   17 2 19 

Manufacturing Systems in Industrial 
Engineering 

   8 1 9 

5 Kengetallen per opleidingen 
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Instroom studenten 

01-09-2015 – 31-08-2016 
Ingeschreven studenten 

per 01-10-2016 

Mechanical Engineering 67 5 72 408 33 441 
Medical Engineering 4 7 11 29 36 65 
Operations Management and Logistics 54 17 71 288 86 374 
Science and Technology of Nuclear Fusion 10  10 31 1 32 
Science Education and Communication 19 14 33 41 26 67 
Sustainable Energy Technology 35 8 43 94 27 121 
Systems and Control 17 1 18 106 11 117 
 
Aantal Bachelordiploma’s31 (1 september 2015 – 31 augustus 2016) per opleiding 
Bacheloropleiding Major Aantal 

diploma’s 
Biomedische Technologie Biomedische Technologie 64 
 Medische Wetenschappen en Technologie 40 
Bouwkunde Bouwkunde 135 
Electrical Engineering Automotive 23 
 Electrical Engineering 49 
Industrial Design Industrial Design 117 
Scheikundige Technologie Scheikundige Technologie 66 
Technische Bedrijfskunde Technische Bedrijfskunde 174 
 Technische Bedrijfskunde voor de Gezondheidszorg 2 
Technische Informatica Technische Informatica 5 
 Software Science 43 
 Web Science 15 
Technische Innovatiewetenschappen Technische Innovatiewetenschappen 4 
 Psychology & Technology 28 
 Sustainable Innovation 14 
Technische Natuurkunde Technische Natuurkunde 60 
Technische Wiskunde Technische Wiskunde 38 
Werktuigbouwkunde Werktuigbouwkunde 133 
 
Aantal Masterdiploma’s32 (1 september – 31 augustus 2016) per opleiding 
Graduate Program Masteropleidingen Aantal 

diploma’s 
Applied Physics Applied Physics 35 
 Science and Technology of Nuclear Fusion 5 
Automotive Systems Automotive Technology 36 
Built Environment Architecture, Building and Planning 317 
 Construction Management and Engineering 35 
Chemical Engineering and Chemistry Chemical Engineering 55 
Computer Science Business Information Systems 28 
 Computer Science and Engineering 68 
 Embedded Systems 54 
Electrical Engineering Electrical Engineering 103 
Industrial and Applied Mathematics Industrial and Applied Mathematics 29 

                                                           
 
 
31 Data Science staat nog niet in deze tabel, omdat deze pas in 2016 is gestart. 
32 Naast de masteropleidingen biedt de TU/e ook speciale masterprogramma’s aan. Deze zijn georganiseerd als 
afstudeerrichting. 



 

139 

Graduate Program Masteropleidingen Aantal 
diploma’s 

Industrial Design Industrial Design 58 
Industrial Engineering Innovation Management 67 
 Operations Management & Logistics 123 
Innovation Sciences Human-Technology Interaction 24 
 Innovation Sciences 24 
Life Sciences and Engineering Biomedical Engineering 46 
 Medical Engineering 20 
Mechanical Engineering Systems and Control 17 
 Mechanical Engineering 132 
Science Education and Communication Science Education and Communication 27 
Sustainable Energy Technology Sustainable Energy Technology 46 
 
Aantal PDEng certificaten33 (in 2016) per opleiding 
Graduate Program PDEng opleidingen Aantal 

certificaten 
Applied Physics Design and Technology of Instrumentation 10 
 Clinical Informatics 11 
Built Environment Architectural Design Management Systems 1 
 Smart Energy Buildings and Cities 8 
Automotive Systems Automotive Systems Design 11 
Chemical Engineering and Chemistry Process and Product Design 19 
Computer Science Software Technology 15 
Electrical Engineering Design of Electrical Engineering Systems 14 
Industrial and Applied Mathematics Mathematics for Industry 14 
Industrial Design User-System Interaction 13 
Industrial Engineering Logistics Management Systems 7 
Life Sciences and Engineering Qualified Medical Engineer 6 
 
Aantal PhD theses (in 2016) per faculteit 
Faculteit  Aantal theses 
Technische Natuurkunde  36 
Bouwkunde  12 
Scheikundige Technologie  37 
Wiskunde en Informatica  21 
Electrical Engineering  37 
Industrial Design  10 
Industrial Engineering & Innovation Sciences  17 
Biomedische Technologie  17 
Werktuigbouwkunde  30 
Eindhoven School of Education  7 
 
 
 

                                                           
 
 
33 Binnen de ontwerpersopleiding Design of Electrical Engineering Systems worden de tracks Information and 
Communication Technology en Healthcare Systems Design aangeboden. 
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Hoogleraren Begindatum Vakgebied 
Dhr. prof.dr. J. Gómez Rivas 01-01-2016 Surface photonics and Thz Physics 

Dhr. prof.ir. D. Gianotten 01-02-2016 Architectural Design and Engineering 

Dhr. prof.dr. R.A. Duine 01-03-2016 Theory for spin-based nanoelectronics 

Dhr. prof.dr.ir. I.G.M.M. Niemegeers 01-03-2016 Future optically-supported wireless networks 

Dhr. prof.dr.ir. F.M.J. Willems 01-03-2016 Information Theory and its Applications 

Mw. prof.dr.ir. I. Lopez Arteaga 01-04-2016 Acoustics and Noise Control 

Dhr. prof.dr.ir. E. Cantatore 01-05-2016 Circuit Design for Emerging Technologies 

Dhr. prof.dr. D.J.E. Roekaerts 01-05-2016 Combustion of Sprays and Particle clouds Tur-
bulent Flows 

Dhr. prof.dr. C.W.M. van der Geld 01-05-2016 Interfaces with Mass Transfer 

Dhr. prof.ir.P.J.R. Diederen 01-06-2016 Transformational Design 

Mw. prof.dr.ir. M.K. Mohammadi 01-06-2016 Smart Architectural Technologies 

Dhr. prof.dr.ir. G.J. Strijkers 01-06-2016 Biomedische NMR 

Dhr. prof.dr. M. Pechenizkiy 01-07-2016 Data Mining 

Dhr. prof.dr.ir. J.C.M. van Hest 01-09-2016 Bio-Organische Chemie 

Dhr. prof.dr. J.P.H. Smits 01-09-2016 Quantification of Sustainability 

Dhr. prof.dr.ir. C.F.J. den Doelder 15-09-2016 Physical Chemistry of Polymers 

Dhr. prof.dr. F.G.M.T. Cuypers 01-11-2016 Technology Enhanced Science Education 

Dhr. prof.dr.ir. C.H. van Berkel 01-11-2016 Very Large Scale Integration Programming 

 
Universitair hoofddocenten Begindatum Vakgebied 
Dhr. dr.ir. E.J.D. Vredenbregt 01-01-2016 Laser cooling for ultracold matter studies and 

particle source applications 
Dhr. dr.ir. J.W. Jansen 01-02-2016 High-precision Electromechanics 

Dhr. dr.ing. Z. Borneman 01-04-2016 Membrane Science & Technology 

Dhr. dr.ir. L.M.T. Somers 01-05-2016 Efficient Engines and Future Fuels 

Dhr. dr.ir. H. Huisman 01-05-2016 Power converters for electical drives 

Mw. dr. S. Rasouli 01-06-2016 Urban Systems and Mobility 

Dhr. dr. J.J.L. Schepers 01-06-2016 Frontline Service and Innovation 

Dhr. dr.ir. T.A.C. Willemse 01-07-2016 Formal Systems Analysis 

Dhr. dr. N. Zannone 01-08-2016 Data protection 

Dhr. dr. C. Castaldi 01-08-2016 Innovation in Service-based Economies  

Dhr. dr.ir. E. Tangdiongga 01-08-2016 Advanced Optical Access and Local Area Net-
works 

Dhr. dr.ir. T.F.A. de Greef 01-10-2016 Synthetic Biology & Molecular Programming 

Dhr. dr. J. Schmaltz 01-10-2016 Rigorous Industrial System Design 

Dhr. dr. G.H.L. Fletcher 01-10-2016 Data Engineering 

Dhr. dr.ir. B.F. van Dongen 01-11-2016 Conformance checking 

Mw. dr. A.R. Roders 15-11-2016 Heritage and Sustainability 

Dhr. dr.ir. R. Maaskant 01-01-2017 Integrated Antenna Systems for Communica-
tion and Sensing 

Dhr. dr.ir. M.C. Willemsen 01-1-2017 Human Decision Making in Interactive Systems 

 
  

6 Benoemingen hoogleraren en universitair 
hoofddocenten 
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t.a.v. het College van Bestuur 
Postbus 513 
5600 MB Eindhoven 
Telefoon (040) 247 91 11 
jaarverslag@tue.nl 
 
Eindredactie 
Stafbureau College van Bestuur 
Dienst Financiële en Economische Zaken 
 
Fotografie 
Bart van Overbeeke 
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