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De beheersstructuur van de vakgroep WPA.

De beheersstructuur van de vakgroep WPA is mede door de veranderende
situatie t.a.v. de wetenschappelljke opbouw van de vakgroep en enkele veran
deringen in de taakopbouw van het personeel niet duldelljke meer.
Om een goed Inzicht te verkrijgen in de Infrastructuur is een onderzoek
nodig van de taakonderdelen binnen de onderwijsgroepen en in de vakgroep als
geheel. Van daarult kunnen de beheerstaken opnleuw afgeleid worden.

Opdracht

Maak een analyse van de beheersstructuur van de vakgroep WPA en geef daarbij
de problemen aan. Geef met betrekking tot deze problemen enkele suggesties
die als basis kunnen dienen voor de oplossing. Op grond hiervan moe ten de
beheerstaken binnen de groep c.q. vakgroep duidelijk worden.

Verslag, etc:

Ret memorandum "Aanwijzlngen voor het afstuderen" is bij de secretaresse
verkrijgbaar.
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VOORWOORD

Mijn onderzoeksopdracht is een interne opdracht binnen de
TU, betreffende de beheerstructuur van de vakgroep WPA.
Ikzelf ben student aan de faculteit der werktuigbouwkunde en
heb mijn afstudeerrichting gekozen binnen de hiervoor
genoemde vakgroep, meer in het bijzonder bij de
onderwijsgroep Technische Bedrijfsvoering. De opdracht kwa~

voort uit een vraag van het Dagelijks Bestuur aan de heer
Langemeijer, vooral op aandrang van de vroegere
vakgroepsvoorzitter prof.dr.ir. J.A.G. Kals. De gevolgde
werkwijze is er een die binnen Technische Bedrijfsvoering
vaker wordt toegepast, maar dan op de produktie-organisatie
van bedrijven. In deze opdracht werd die methode toegepast
op de organisatie van een non-profit instelling nl. de TU.
Dit maakte dat het karakter van de opdracht meer lag op
gebied van de bestuurskunde dan op het gebied van de
werktuigbouwkunde. Toch of misschien zelfs daarom vond ik
deze opdracht zeer leerzaam. Het gaf mij de kans kennis op
te doen op een terrein waar je als student werktuigbouwkunde
vrijwel nooit zult komen, maar wat je later toch wel van pas
zal komen. Ik dank degenen die mij geholpen hebben bij het
vervullen van de opdracht, in het bijzonder mijn begeleider
de heer Langemeijer, en de heer Touwen die voor mij een ware
vraagbaak bleek,

Eindhoven april 1988

J.G.P. van de Wijdeven



Samenvatting

Dit is het verslag van een onderzoekopdracht door
J.G.P. van deWijdeven bij de Technische Universiteit
Eindhoven. Het onderzoek was nodig om een inzicht te
verkrijgen in de beheertaken die door de vakgroep verrictt
worden. Want wil men beslissingen nemen die de structuur
verbeteren, zal men eerst moe ten weten hoe de bestaande
situatie is.In de eerste vier hoofdstukken wordt een analyse
gegeven van de huidige beheerstructuur. Deze hoofdstukkeD
bevatten de processen, functies en taken die een rol spelen
bij het beheren van middelen ten behoeven van onderwijs en
onderzoek.
De gevolgde werkwijze bij dit onderzoek was om vanuit de
doelstellingen te komen tot de taken die nodig zijn om die
doelstellingen te verwezenlijken, en tegelijkertijd beginnen
met het verzamelen van procedures en werkwijzen. Het van
bovenuit beginnen geeft de garantie dat aIle processen,
functies en taken meegenomen worden. Het onderaan beginnen
maakt het mogelijk om de voor dit onderzoek overbodige zaken
achterwege te laten. In het laatste hoofdstuk wordt een
aanzet gegeven tot verbetering van de huidige situatie. Als
belangrijkste maatregel wordt een verdergaande
decentralisatie aanbevolen, d.w.z. het meer delegeren van
bevoegdheden en middelen naar de vakgroepen.

summary

This is the report of a study by J.G.P. van de Wijdeven at
the University of Technology, Eindhoven. The study was
necessary to gain a clear understanding of the management of
the section. This because you have to know the current
situation before you can decide on measures to improve it.
The first four chapters give an analysis of the existing
management structure. These chapters contain the processes,
functions and tasks which participate in the management of
resources on behalf of education and research.
The way this investigation was carried out was to deduce the
tasks from the objectives of the university, and at the same
time to begin with collecting procedures and methods of
working. To start at the top gives you the guarantee that
all the processes, functions and tasks will be accounted
for. At the same time starting at the bottom makes it
possible to leave out the for this research unimported
matters.
The last chapter gives a start to improve the current
situation. The most important measure which is recommended
is a further decentralisation, i.e. a further delegation of
competences and means to the sections.



Hoofdstuk 1. Inleiding

In dit hoofdstuk zal eerst de problematiek worden geschetst
waarmee de vakgroep WPA te maken heeft. Daarna zal de
gekozen werkwijze om deze problematiek te onderzoeken worden
beschreven en verklaard.

1.1 Probleem

De beheerstructuur van de vakgroep W.P.A. van de faculteit
Werktuigbouwkunde is mede door de veranderende situatie ten
aanzien van de wetenschappeIijke opbouw van de vakgroep en
enkele veranderingen in de taakopbouw van het personeel niet
duidelijk meer. Om een goed inzicht te verkrijgen in de
infrastructuur is een onderzoek nodig van de taakonderdelen
binnen de onderwijsgroepen en in de vakgroep als geheel. Van
daaruit kunnen de beheertaken opnieuw worden afgeleid.

Door verschillende personen zijn notities opgesteld en
aanbevelingen gedaan. De behoefte werd gevoeld om de
situatie aangaande beheertaken duidelijk in kaart te brengen
en eventueel verbeteringen aan te brengen. Aan
onderwijsgroep 7 werd gevraagd om daartoe een onderzoek te
doen.

De opdracht laat zich als voIgt omschrijven:
Maak een analyse van de beheerstructuur van de vakgroep
W.P.A. en geef daarbij de problemen aan. Geef met be trekking
tot deze problemen enkele suggesties die kunnen dienen als
basis voor een oplossing. Op grond hiervan moeten de
beheertaken binnen de groep c.q. vakgroep duidelijk worden.

1.2 Aanpak

De basis voor het wetenschappeIijk onderwijs is vastgelegd
in de wet op het wetenschappeIijk onderwijs (WWO '86).
Daarin staan zowel de doelstellingen als de structuur van de
universiteiten. Men kan van daaruit processen definieren die
de doelstellingen verwezenlijken. In de structuur zijn de
functies van organen en personen te onderkennen. Het
vervullen van die functies betekent dat men taken moet
verrichten. De omvang van de taak wordt in eerste instantie
bepaald door de verantwoordelijkheid die aan de functie
wordt toegekend. Door het verrichten van deze taken levert
men een bijdrage aan de processen. Om dat te doen zijn
middelen ( laboratoria, ruimtes, etc ), informatie en
afspraken ( werkwijzen, procedures ) nodig. Hiertoe dienen
financiele en personele middelen te worden vrijgemaakt.



samengevat in een schema (figuur 1)

wet op het wetenschappeIijk onderwijs

structuur van
universiteiten

J

doelstellingen van
universiteiten

l
functies I , processen

~ /
\r---t-ak--en-'

financieel,
~

middelen
personeels .. informatie
beleid afspraken

De gevolgde werkwijze bestaat eruit om van bovenaf te
beginnen vanuit de wet op het WetenschappeIijk Onderwijs, en
dan via de structuur en de doelstellingen "inzoomen" op de
beheertaken van de vakgroep. De taken worden verricht door
functies om processen te Iaten verlopen. De samenhang
daartussen kan in een verantwoordelijkheden-matrix worden
weergegeven. Tegelijkertijd begint men met het gedetailleerd
vastleggen van procedures en informatiestromen om ze daarna
te plaatsen in een groter geheel. Daarmee wordt bereikt dat
men aan de ene kant weet waarop men moet inzoomen, wat weI
van belang is en wat niet en aan de andere kant verzandt men
niet in een woud van formulieren en procedures, maar bIijft
men het overzicht behouden.



Hoofdstuk 2. Opbouw en doel van de T.U.

Zoals in het vorige hoofdstuk is geschetst is in de wet op
het Wetenschappelijk Onderwijs de basis gelegd voor de
doelstellingen en de structuur van universiteiten. In dit
hoofdstuk worden deze onderwerpen verder uitgewerkt.

2.1 Doelstellingen

Het doel van het wetenschappelijk onderwijs is vastgelegd in
artikel 2 van de wet op het WetenschappeIijk Onderwijs (5tb
1986, 414). Uit dat artikel blijkt dat er twee hoofddoelen
zijn, nameIijk het geven van onderwijs en het doen van
onderzoek. Daarnaast hebben de universiteiten, in samenhang
met derden, een taak op het gebied van het postacademisch
onderwijs en dienen zij aandacht te schenken aan de
bevordering van het maatschappelijk
verantwoordelijkheidsbesef.

2.2 Organisatiestructuur

Bij het beschrijven van de structuur van de T.U. dient men
zich in de eerste plaats te realiseren dat er drie
verschillende structuren te onderscheiden zijn:

1. de structuur van het wetenschapsgebied
2. de functionele organisatiestructuur
3. de personele structuur

De laatste is een afgeleide van de eerste twee, en kan ook
pas ingevuld worden als die twee vast staan.

De structuur van het wetenschapsgebied binnen de TU kan men
zeer globaal als voIgt afleiden:

wetenschap ---!e.c:niscne ---lr;erktuigbC~wk.--f~r. C.c. te.ch~. &-.automat. iserin;
econclisc~e elektrotechn. ~f~ndatente:e werktuigbc~~

sc:iolo;iscne 'bedrijfskunde prcd~ktcntier; &co~structie

etc. ~tc. werkt. cntierpe~ v.d. procestechn.

materiaalgedrag in de fabrica;e
bewerkings;rocessen
meting en contrc:e
universele produktiemiddelen
specifieke produktielidde:en

ibesturingstechnolc;ie
Itechnische bedrijfsvoering
~

De functionele organisatiestructuur van de T.U. is te
verdelen in vier aggregatie-niveaus, zie figuur 2 (bIz 9).
Uit het schema bIijkt dat de verschillende organen op de
vier niveau's analoog zijn. Op topniveau wordt het bestuur
gevormd door het College van Bestuur en de
Universiteitsraad. Op het midden niveau bestaat het bestuur
uit de Faculteitsraad en het Faculteitsbestuur. Op
vakgroepsniveau bestaat de leiding uit het Algemeen Bestuur,
dat uit hun midden een Dagelijks Bestuur en een
vakgroepsvoorzitter kiest.



De vakgroep W.P.A. is verder nog verdeeld in zeven
onderwijsgroepen en een algemeen ondersteunende groep
(=OGO) .Deze indeling komt globaal overeen met wat is
vastgelegd in het rapport: "Gebiedsinventarisatie en
taakverdeling van onderzoek produktie", mei 1984 WPA
0062.Iedere groep heeft een eigen deelgebied binnen het
vakgebied van produktietechnologie en -automatisering. Het
bestuur van de groepen berust bij de hoogleraar en de
groepsleider, zij vormen samen de groepsleiding.

De uitvoerende organen z~Jn op elk niveau de diensten. Op
topniveau zijn dat de T.U.-diensten. De meeste daarvan,
zoals DFA, CTD, BTD enz. vallen onder het bureau van de
universiteit. De secretaris van de universiteit is tevens
beheerder van dit bureau. Daarna zijn er ook nog diensten
die rechtstreeks ressorteren onder het CvB, dit zijn
Bibliotheek, Rekencentrum en Bedrijfsgeneeskundige dienst.

Op faculteitsniveau zijn de uitvoerende organen de
faculteitsdiensten. Deze kan men verdelen in: Bureau
middelen, Personeelszaken, Bureau onderwijs en Literatuur en
documentatie. Ze zijn verenigd in het Bureau van de
faculteit, aan het hoofd daarvan staat de beheerder van de
faculteit. Deze is tevens secretaris van de faculteitsraad.

Op vakgroepsniveau kan men spreken van vakgroeps-diensten.
Hieronder valt in de eerste plaats de algemene groep (OGO).
Deze groep staat onder leiding van de vakgroepssecretaris.
Binnen deze groep wordt ondersteunend werk verricht ten
behoeve van de vakgroep. Maar ook buiten OGO wordt dergelijk
werk gedaan, te denken valt aan zaken aangaande de BTD,
reizen, .lidmaatschappen en onderzoekscontracten.
Op dit moment is het zo dat de vakgroepsvoorzitter fungeert
als beheerder van de vakgroep. In de praktijk wordt een deel
van dat werk gedaan door de vakgroepssecretaris

Van groepsdiensten als zodanig kan men niet spreken, dwz er
is geen orgaan of functie die zich specifiek bezig houdt
met ondersteunend werk. De taken op dat gebied worden
verricht door de groepsleden zelf.
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Hoofdstuk 3. Processen en functies.

De volgende stap in de analyse van de beheerstructuur is na
te gaan welke processen zich voltrekken en welke functies
daar een rol in spelen.

3.1 Processen

Om aan de doelstellingen te voldoen is het nodig dat
diverse processen doorlopen worden. Deze processen bestaan
uit meerdere subprocessen die allen een deel van het
hoofdproces uitvoeren. De processen zijn reeks en handelingen
die door diverse functies op meerdere niveau's verricht
worden.

De universiteitsraad heeft tien hoofdprocessen gedefinieerd
welke gezamenlijk moeten'leiden tot verwezenlijking van de
doelstellingen. De processen zijn:

1. Onderwijs
2. Onderzoek
3. Maatschappelijke dienstverlening
4. Studentenvoorzieningen
5. Bestuur, beleid, beheer
6. Bibliotheek
7. Dienstverlening automatisering
8. Technische dienstverlening
9. Audio-visuele dienstverlening

10. Huisvesting

De taken van de vakgroep liggen primair op het gebied van
Onderwijs en Onderzoek. Aan het hoofdproces
Maatschappelijke dienstverlening wordt impliciet een
bijdrage geleverd via deze twee processen b.v. door
afstudeerders in het bedrijfsleven of via
onderzoekscontracten. Ook als van het transferbureau een
meer expliciete vraag tot dienstverlening komt, wordt dit
meestal gegoten in de vorm van een opdracht aan een student.
Het geven van onderwijs en het doen van onderzoek kan aIleen
gebeuren als daartoe middelen beschikbaar zijn. Deze
middelen moeten aangeschaft en beheerd worden en dit heeft
tot gevolg dat binnen de hoofdprocessen Onderwijs en
Onderzoek het subproces 'Bestuur, beheer, beleid' kan worden
onderscheiden. Dit subproces bevat dus handelingen die
verricht dienen te worden om middelen die nodig zijn voor
Onderwijs en Onderzoek te beheren.

Het subproces kan verder uitgesplitst worden in het
verwerven, verdelen en beheren van financien, materiele
zaken, informatie, personeel en veiligheid. Ook deze
processen kunnen ieder weer verder verdeeld worden. Deze
verdeling is als voIgt;



beheer financien:

beheer materiele zaken:

beheer informatie:

beheer personeel:

beheer veiligheid:

-opstellen begroting
-goedkeuren begroting
-toekennen budget
-werving inkomsten
-financiele administratie
-fiattering uitgaven
-toezicht, controle

-ruimten
-inventaris
-practicum opstellingen
-laboratoria
-hulpmiddelen tbv. colleges
-kantoormiddelen

-CTD week- en maandoverzichten
-bestand van gemaakte rei zen
-studentengegevens
-studiegids
-ingekomen stukken DB/WPA
-demonstraties per OG
-stagiaires
-onderzoeksprojecten
-wetenschappelijk verslag
-college dictaten
-tentamens e.d.
-onderwijs verslag

-stellen van een vacature
-werving sollicitanten
-selectie sollicitanten
-aanstelling
-beoordeling/evaluatie
-vorming en opleiding
-promoties
-beeindiging carriere/jubileums

-voorlichting,advisering,opleiding
-motivatie, bevordering
-toezicht, controle
-calamiteitenbestrijding,

hulpverlening (EHBO)
-incidenten onderzoek/registratie

Het beheer van financien kan men ook verdelen naar de soort
geldstroom die beheerd wordt. Men onderscheidt de le, 2e en
3e geldstroom.
De eerste geldstroom bestaat uit middelen ter beschikking
gesteld voor wetenschappelijk onderwijs, wetenschappelijk
onderzoek en maatschappelijke dienstverlening door het
ministerie van O&W op basis van een door de ins telling
ingediende en door de minister goedgekeurde begroting. In
deze begroting is tevens een indicatie van de omvang van de
tweede en derde geldstroom gegeven.



De tweede geldstroom bestaat uit middelen ter beschikking
gesteld voor wetenschappelijk onderzoek door het ministerie
van O&W via ZWO (= Stichting voor Zuiver Wetenschappelijk
Onderzoek ), op basis van door onderzoekers ingediende en
door ZWO goegekeurde projecten.
De derde geldstroom bestaat uit middelen ter beschikking
gesteld voor wetenschappelijk onderzoek en andere
activiteiten, anders dan le of 2e geldstroom, op basis van
een overeenkomst.

De laatste jaren is door het ministerie van O&W een nieuwe
vorm van financiering ingevoerd n.l. de Voorwaardelijke
Financiering. Een instelling kan een onderzoekprogramma
aanmelden bij het ministerie. Indien het programma aan de
gestelde eisen voldoet komt het in aanmerking voor V.F.
d.w.z. dat de overheid een financiele garantie geeft voor de
omvang van de wetenschappelijke staf en andere condities om
de overeengekomen onderzoektaak uit te voeren. De instelling
verplicht zich dan tot interne bescherming van het
onderzoek. De resultaten van het onderzoek moeten door
externe deskundigen beoordeeld worden.

Men dient zich natuurlijk te realiseren dat deze processen
sterk met elkaar verweven zijn. Als iemand in het kader van
het beheer van zijn inventaris vindt dat er een nieuwe tafel
moet kornen, dan heeft dat gevolgen voor het proces beheer
financien.
Voor het proces beheer veiligheid geldt het voorgaande weI
heel sterk. Dit omdat er op het gebied veiligheidszorg geen
dienst of instantie is die aIle verantwoordelijkheid op zich
neemt. Iedere medewerker deelt een stuk van de
verantwoordelijkheid. Zo moet degene die gemachtigd is tot
het doen van uitgaven beseffen dat bij het kopen van een
nieuwe machine misschien een duurder alternatief gekozen
moet worden als daarmee de veiligheid gediend is, en zo
dient degene die beheerder is van een practicum-opstelling
of laboratorium natuurlijk te zorgen voor veiligheidsbrillen
en gehoorbeschermers als deze nodig zijn, alsmede voor
periodieke keuringen van de betrokkenen.



3.2 Functies

In de organisatiestructuur van de T.U. z~Jn duidelijk
diverse functies en organen te onderscheiden. Binnen het
kader van dit onderzoek zijn vooral die functies van belang
die liggen op (vak-)groepsniveau. Deze zijn:

Op groepsniveau:
-groepsleiding : hoogleraar

groepsleider
-financieel groepsbeheerder
-groepsgemachtigde voor CTD-opdrachten
-groepsgemachtigde voor een centraal magazijn
-groepsgemachtigde voor stadsbonnen
-groepsgemachtigde voor reproduktiewerk
-groepslid

Op vakgroepsniveau:
-AB/WPA
-DB/WPA
-vakgroepsvoorzitter
-vakgroepssecretaris
-projectleider
-personeels overleg commissie (POC)
-financiele commissie (FiC)
-secretaresse
-vakgroepsgemachtigde inzake BTD
-vakgroepscoordinator inzake het

wetenschappelijk verslag
-vakgroepscoordinator inzake contracten
-vakgroepscoordinator inzake rei zen
-vakgroepscoordinator inzake CTD
-vakgroepsvertegenwoordiger inzake het Rekenbeleid

Op faculteitsniveau zijn een paar functies :
-faculteitsraad
-faculteitsbestuur
-faculteitsbeheerder
-bureau W
-vaste commissie voor onderzoek (VCW)
-studierichtingscommissie (SRC)
-dienstcommissie

Op universiteitsniveau heb je het CvB, de universiteitsraad,
en de diensten zoals DFA, CTD, enz.

In de raden en het faculteitsbestuur kunnen groepsleden
gekozen worden, zij hebben dan binnen deze organen hun taak.
In figuur 3, blz 14, is een overzicht gegeven van de organen
en de groepsleden die daarin zitting hebben.

Een functie bevat een of meerdere taken. Deze taken leveren
een bijdrage aan de diverse processen. In figuur 4, blz 15,
is te zien aan welke processen de taken van een functie een
bijdrage leveren.
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univ. fac. fac. SRC VCll liAR dienst ABI DBI POC FiC reken
OG naam raad best. raad comm. ·VPA VPA co::.:;.

10\ 2 uur 1 uur 1 uur
fte mnd mnd week

v. Bragt * *
Doorschot * *
Kals * * *
Rooda * * *
v.d. Volf * * *

0 Touwen * * *
Schrauwen * * *
Gunter
Kerkhof

1 Dautzenberg * * *
Odendaal *
v. Dijck
Kneppers
Links * * *
Veijers

2 Ramaekers * *
Hoogenboom *
Houtackers *
de Groot
v. Ierland
v.d. Meulen
Smeets

3 Schellekens * * * *
StruU *
d. Gilde
Sonnemans
Spits
Theuws *

4 Hijink * *
Bosma
Cauwenberg
Schummelketel
d. Blaauwen
Manders
v.d. Molengraft
v.d. Schoot
v. Sorgen *

5 Koumans * *
Dijksman *
Smals *
v. Stiphout
v. Tartwijk
Soers *

6 Mulders •
v: Beek *
Gerritzen * *
Smit •
Bulten
v. Rooij • *

7 Langemeijer *
I1ikhrs *
Renders
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inventaris In
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rekenmiddelen

-1nformat1e
CTD week- en mnd.overz. Ie
bestand qemaaltte reizen 0
studenten gegevens IX 0 0
studiegids I>< IX 0 In D
ingekomen stukken DB 0
demonstraties per OG I)( I)( I)( Ie
stagiaires - 0
best. onderz. projecten 10
wetenschap. verslag I>< 01>< Ir! Ie 0 Ie
college dictaten 11'1 Ir!

tentamens e.d. 10 rl'l II'"
onderwijs verslaq

-personeel
stellen van valcature IXi')( IIX 10
werving [)(i')( In 0
select1e In In
aanstelling Ie 10
beoordel1ng!evaluat1e 0 lele
vorming en opleiding 0 00
prOlllOties ~ ~)( 11'\

bee1nd. carr./jub1lea I)( 00

-veiligheid
voorl. adv. opleidinq 0 IX 0
motivatie bevorderina IC IC In ~

toezicht, controle leo 0 0
CBO/HVO (ehbo) I,., 0 0
1ncidenten registratie 00 Ie 10



Hoofdstuk 4. Taken

4.1 Beheertaken

Uit figuur 4 blijkt welke functies een taak hebben in welke
processen. In onderstaand schema's is daaraan toegevoegd een
korte omschrijving van de inhoud van de uitvoerende taken.
In schema 5 is dit gedaan voor functies op groepsniveau, in
schema 6 voor die op vakgroepsniveau. De cijfers achter de
inhoud van de taak verwijzen naar procedures. Deze zijn te
vinden in de bijlage.

schema 5:

functie

groepslid

groeps
gemachtigde

financieel
groepsbeheerder

groepsleider

proces

finan. adm.

beheer ruimte
beheer inventaris

kantoormiddelen

collegedictaten

tentamens

beoord./evaluatie

vorming en opleiding
voorl. adv. opleid.

eBo/HVO

fiattering uitgaven

finan. administratie

opstellen begroting
fiattering uitgaven

werving inkomsten

beheer ruimte

inhoud taak

invullen bonn~n bij bestellingen etc.
(1 tim 10)
beheer van de aan hem toegewezen ruirnte
beheer van de aan hem toegewezen inventaris
(9,17)
ieder groepslid dient zijn eigen
kantoormiddelen te beheren (2)
ieder groepslid dat college geeft dient
zijn collegedictaat up to date te houden, en
te zorgen dat er voldoende exernplaren
voorhanden zijn
doorgeven van tentamenresultaten aan
bureau It (12)
periodiek houden van een functionerings
gesprek, maken van een
functiebeschrijving (19,20)
volgen van cursussen (21)
iedereen dient op grond van zijn specifieke
kennis anderen te adviseren tav veiligheid,
iedere nieuwe medewerker wordt uitgenodigd
voor een cursus veiligheid door het
bureau veiligheid
sommige groepsleden dienen een EHBO-cursus
te volgen

uitgaven op het gebied waar hij gemachtigd is
dienen door hem goedgekeurd te worden
(1,2,5,6)

bijhouden best and DFA-maandoverzichten van de
groep en advisering over uitgaven
(1 tim 6,8,9)

samen met hoogleraar opstellen begroting
uitgaven uit het groepsbudget dienen door de
groepsleider goedgekeurd te worden
(1,3,4,9,10)
het verwerven van inkomsten in de derd2
geldstroom sector
verde len van de aan zijn groep toegewezen
ruimte



vervolg schema 5:

groepsleider

hoogleraar

beheer prac opstel.

beheer laboratoria

wetensch. verslag
selectie sollicitant
beoord./evaluatie

vorming en opleiding

beeindiging carriere

motivatie, bevorder.
toezicht, controle

incidenten registr.

opstellen begroting
werving inkomsten

collegedictaten

selectie sollicitant
beoord./evaluatie

vorming en opleiding

beeindiging carriere

motivatie, bevorder.
toezicht, controle

incidenten registr.

beheer prac. opstellingen van zijn groep
(9,17)
beheer van de laboratoria van zijn groep
(9,17)
invullen formulieren wetensch verslag (23)
zitting nemen in de selectiecoffimissie (18)
samen met hoogleraar maken van een
beoordeling,
het houden van functioneringsgesprekken,
goedkeuren functiebeschrijvingen (19,20)
indien nodig groepsleden aanzetten tot het
volgen van cursussen (21)
eventuele recepties worden door groepsleider
en hoogleraar voorbereidt
het motiveren van groepsleden tav. veiligheid
toezicht houden op de veiligheid van
werksituaties
invullen en doorzenden naar beheerder van
ongevallenregistratieformulier (22)

samen met groepsleider opstellen begroting
het verwerven van inkomsten in de derde
geldstroom sector
hoogleraar is verantwoordelijk voor inhoud
van de dictaten
zitting nemen in de selectiecommissie (18)
samen met groepsleider maken van een
beoordeling,
het houden van functioneringsgesprekken,
goedkeuren functiebeschrijvingen (19,20)
indien nodig groepsleden aanzetten tot het
volgen van cursussen (21)
eventuele recepties worden door groepsleider
en boogleraar voorbereid
het motiveren van groepsleden tav. veiligheid
toezicbt bouden op de veiligbeid van
werksituaties
invullen en doorzenden naar bebeerder van
ongevallenregistratieformulieren (22)



schema 6:

functie proces inhoud taak

vakgr. verteg. rekenmiddelen zitting nemen in de rekencommissie
rekenbeleid

vakgr. coord. bestand CTD week- bijhouden best and en groepsleden mededelen
inzake CTD en maandoverzichten wanneer hun opdracht klaar is (1)

vakgr. coord. financiele admin. bijhouden best and DFA-overzichten van het
inzake rei zen reisbudget, uitsplitsen reisbudget per groep

(10)
bestand gemaakte bijhouden van dit bestand en advisering van

rei zen groepsleden over te maken rei zen (10)

vakgr. coord. financiele admin~ bijhouden bestand DFA-overzichten van zijn
contracten fonds, uitsplitsen fonds per groep (11)

vakgr. coord. wetensch. verslag opstellen wetenschappelijk verslag vakgroep
wetens. versl. (23)

vakgr. gemach. fiattering uitgaven opdrachten aan de BTD dienen door herr:
voor BTD goedgekeurd te worden (3)

secretaresse kantoormiddelen bijhouden voorraad kantoormiddelen
studentengegevens bijhouden bestand eindstudentengegevens

Fic toezicht, controle toezicht houden op de verdeling en het
beheer van financien

projectleider financiele admin. bijhouden bestand DFA-maandoverzichten van
het project

fiattering uitgaven uitgaven in het kader van een project dienen
door de projectleider goedgekeurd te worden

werving inkomsten voorbereiding van bet afsluiten van een
contract (11)

beheer prac. opstel. beheer practicum opstellingen van bet
project (9,17)

beheer laboratoria beheer laboratoria van het project (9,17)
wetensch. verslag invullen formulieren wetensch. verslag (23)

vakgroep- financiele admin. intermedium tussen vakgroep en DFA
secretaris (1 tIm 11)

studiegids ervoor zorgen dat informatie over de
vakgroep tijdig in de studiegids wordt
opgenomen

ingekomen stukken bijhouden bestand ingekomen stukken DB/iPA,
voorbereiden vergaderingen DB/iPA

demonstraties bijhouden bestand demonstratie per OG
stagiaires bijhouden best and stagiaires
onderzoeksprojecten bijhouden van het bestand van

onderzoekprojecten



vervolg schema 6:

vakgroeps
voorzitter

DB/WPA

AB/WPA

fiattering uitgaven

stellen van vakature

werving

promotie

motivatie, bevorder.

toezicht, controle

CBO/HVO

opstellen begroting
toekennen budget

beheer ruimte

goedkeuren begroting
toezicht, controle

voor bepaalde uitgaven is toeste~~ing van de
vakgroepsvoorzitter nodig (4)
vakgroepsvoorzitter meldt vakature aan
bureau W (18)
aandragen van advertentietekst, aangeven in
welke media advertentie geplaatst moet
vakgroepsvoorzitter doet voorstel aan
beheerder tot promotie
worden (18)
het motiveren van groepsleden tav.
veiligheid
toezicht houden op de veiligheid van
werksituaties
vakgroepsvoorzitter dient vakgroep
veiligheidsassistent aan te wijzen

opstellen vakgroepsbegroting
verdelen van het vakgroepsbudget over de
groepen
verdelen van de aan de vakgroep toegewezen
ruimte over de groepen

goedkeuren van de vakgroepsbegroting
toezicht houden op het beheer van financien
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4.2 Onderwijs- en onderzoektaken

De belangrijkste taken die in de vakgroep verricht worden
zijn natuurlijk de onderwijs- en onderzoektaken. Het
vastleggen van het onderwijsprogramma gebeurt in eerste
instantie in het academisch statuut. Daarin wordt bepaald
welke studierichtingen een universiteit heeft, welke
opleidingen een faculteit omvat en de inhoud van het
propedeutisch en doctoraal examen. Het eigenlijke
onderwijsprogramma wordt vastgelegd door de faculteitsraad
op voorstel van de studierichting-commissie. De
faculteitsraad draagt ook zorg voor een regelmatige
beoordeling van het onderwijsprogramma en de examenregeling.
Het vakgroepsbestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering
van het onderwijsprogramma voor zover dit het gebied van de
vakgroep betreft. Tevens is het vakgroepsbestuur
verantwoordelijk voor de' regeling van de eindstudie binnen
de vakgroep.
De onderwijstaken van de groepsleden vloeien voort uit het
onderwijsprogramma, het vakgroepsbestuur bepaalt welke
groepsleden bepaalde vakken verzorgen.

Het onderzoek dat door de vakgroep gedaan wordt, is
vastgelegd in het onderzoekprogramma. Dit programma wordt
jaarlijks vastgesteld door het vakgroepsbestuur en behoeft
de goedkeuring van de faculteitsraad. Binnen WPA is het
grootste gedeelte van het onderzoek ondergebracht onder
V.F.-programma's, dit heeft het voordeel dat daardoor de
omvang van de wetenschappelijke staf en andere condities om
onderzoek te doen, door het ministerie van O&W gegarandeerd
wordt.



Hoofdstuk 5. Conclusies en aanbevelingen

Als laatste hoofdstuk volgt hier een aanzet om te komen tot
verbeteringen in de bestaande situatie. Op de eerste plaats
zal de organisatie onder de loep genomen worden, daarna
volgen de verschillende beheerprocessen.

5.1 Organisatie

Artikel 2 WWO : De universiteiten beogen naast het geven van
onderwijs, de beoefening van de wetenschap.
Anders gezegd de reden van bestaan van een universiteit is
het geven van onderwijs en het doen van onderzoek. Alles
dient daarop gericht te zijn. Iedereen, van groepsleider tot
en met CvB, behoort dus ten dienste te staan van degenen die
die taken uitvoeren. Waar worden die taken uitgevoerd? In de
vakgroepen. Het kan dus niet zo zijn dat een centrale dienst
bepaald wat de vakgroepen moeten doen of laten, in tegendeel
zelfs, de vakgroepen bepalen welke diensten zij verlangen.

Hoog opgeleide en duurbetaalde vakmensen worden niet in
dienst genomen om formulieren in te vullen, hoewel de
bijlage anders doet vermoeden. Veel van deze formulieren
dienen om de centrale diensten te informeren over
activiteiten die de vakgroep verricht of wil verrichten en
om toestemming te verkrijgen van hogere aggregatieniveau's
voor uitgaven en overeenkomsten van de vakgroep, zie in de
bijlage de procedures 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20.
Indien de vakgroep zelf gemachtigd en ook zelf
verantwoordelijk zou zijn voor de aan haar toegewezen
middelen, zouden veel formulieren overbodig zijn, en
procedures verkort kunnen worden.

Welke maatregelen zouden dan genomen moeten worden?
1. Benoem een vakgroepsbeheerder.

Deze vakgroepsbeheerder is in eerste instantie
verantwoordelijk voor de beheertaken binnen de vakgroep.
Dit betekent niet dat hij die taken ook zelf moet
uitvoeren. Hij kan onderdelen van die taak uitbesteden aan
assistentbeheerders, vakgroep-co5rdinatoren of
vakgroepsgemachtigden. Zo kan men bereiken dat de
vakgroepsbeheerder tijd overhoudt voor onderwijs- en
onderzoektaken. De vakgroepsvoorzitter is dan geen
beheerder meer en kan zich dus geheel richten op onderwijs
en onderzoek.

2. Vorm de algemene groep 0 om tot een bureau van de
vakgroep. Men krijgt dan een structuur geheel analoog aan
die op faculteits- en universiteitsniveau. De
vakgroepsbeheerder is leider van dit bureau, waarvan ook
de secretaresses en eventueel andere personen deel van
uitmaken. Probeer de leden van dit bureau centraal te
plaatsen, misschien zelfs in een ruimte.



3. De leiding van een groep bestaat uit de hoogleraar en de
groepsleider. Splits de taken van de leiding uit naar
beheertaken en onderwijs- en onderzoektaken. De
groepsleider neernt dan de beheertaken voor zijn rekening,
hij wordt assistentbeheerder (zie 1.). Op zijn beurt kan
hij weer taken delegeren aan een financieel groeps
beheerder of aan groepsgernachtigden. De hoogleraar kan zo
zijn aandacht richten op het leiding geven aan onderwijs
en onderzoek.

Bevoegdheden vakgroepsbeheerder:
Indien verantwoordelijkheden naar de vakgroep gedelegeerd
worden, zal in overleg met de faculteitsbeheerder,
vakgroepsbestuur en groepsleiders moeten worden vastgelegd
hoe de bevoegdheden worden verdeeld over de daarvoor in
aanmerking komende functies zoals vakgroepsbestuur,
vakgroepsbeheerder en groepsleider. De vakgroepsbeheerder
dient te beschikken over beslissings-bevoegdheden in het
kader van de voorbereiding en uitvoering van het
vakgroepsbeleid, zoals dat door het bestuur wordt
vastgesteld. Daartoe moet hij kunnen plannen/controleren,
organiseren/coordineren en rechtshandelingen verrichten. De
vakgroepsbeheerder zou daarom de volgende bevoegdheden
kunnen hebben:

plannen/controleren: -Het kunnen verplichten dat groepsleden
de noodzakelijke informatie
verschaffen.

-Het regelen van de wijze waarop
informatie behandeld wordt.

organiseren/
coordineren

-Het kunnen geven van bevelen
(calamiteiten, veiligheid)

-Het kunnen geven van opdrachten tot
* optimale dienstverlening
* uitvoeren gestelde beleid
* zorg personeel
* zorg financien
* zorg materieel
* middelen beschikbaar stellen

verrichten van -Procuratierecht financien (contracten)
rechtshandelingen

Vooral bevoegdheden op het gebied van beheer financien en
het afsluiten van contracten zouden de vakgroep
slagvaardiger kunnen maken in het optreden naar buiten toe.

5.2 Beheer financien

Een van de problemen die men nu ondervindt met be trekking
tot het beheer van financien is dat de terugmelding van
budgetmutaties zo lang naijlt. De DFA-rnaandoverzichten zijn
ongeveer 6 weken na het einde van de rna and in het bezit van
de financiele groepsbeheerders.



Omdat de groepen zelf geen administratie bijhouden van
gedane uitgaven, is men dus niet op de hoogte van de
precieze budgetstand. Met de invoering van het MSA-systeem
ter vervanging van het IFA-systeem (interimsysteem!
financiele ~dministratie) hoopt men dit te verbeteren. Het
nieuwe systeem maakt het mogelijk om de actuele budgetstand
op te vragen. Op dit moment kan dit aIleen bij bureau W,
maar in de nabije toekomst kan deze informatie ook bij de
vakgroepssecretaris opgevraagd worden. Het opvragen van
informatie is echter ontzettend duur, per keer f 200,-. In
de praktijk zal er naar mijn mening daarom weinig gebruik
van worden gemaakt. Men kan echter ook op een andere manier
op de hoogte blijven van de financiele stand en dat is door
de groepen zelf een administratie te laten voeren. Men hoeft
daarvoor geen omvangrijke papierwinkel te creeren, maar zou
dit al kunnen bereiken door elke keer als men een uitgave
doet, de financiele groepsbeheerder hiervan te informeren.
Als deze dan de uitgaven bijhoudt kan hij precies weten hoe
de budgetstand is.

5.3 Beheer materiele zaken

Het beheer van materiele zaken is op dit moment ietwat
onduidelijk geregeld, vooral wat betreft laboratoria en
algemenere ruimtes. Mij lijkt het zinvol om voor iedere
ruimte die aan de vakgroep is toegewezen een beheerder te
benoemen. Deze is dan verantwoordelijk voor de ruimte met
alles wat zich daarin bevindt, dus ook inventaris en
eventuele practicum opstellingen. Deze persoon is dan degene
tot wie men zich moet wenden als men iets wil lenen (zie
procedure 9) en hij is ook degene die zaken regelt als
afsluiten van de ruimte, eventueel onderhoud en kleine
reparaties.

5.4 Beheer veiligheid

Op dit moment wordt door de faculteit en de dienst
veiligheidszorg, gewerkt aan een veiligheidsreglement voor
de faculteit Werktuigbouwkunde. In de concept-regeling wordt
de zorg voor veiligheid en milieu toebedeeld aan diverse
organen. Als eerste is het CvB verantwoordelijk en
aansprakelijk voor het te vormen beleid en uitvoering
daarvan. Op faculteitsniveau is deze zorg bij mandaat
opgedragen aan de beheerder, deze kan assistent-beheerders
benoemen aangeduid als Lokaal Veiligheids- en Milieu
Coordinator. Op vakgroepsniveau is de zorg voor veiligheid
en milieu opgedragen aan de vakgroepsbeheerder. Deze kan een
vakgroepsveiligheidsassistent aanwijzen.
De structuur (zie figuur 7) is vrijwel geheel analoog aan de
voorgestelde organisatiestructuur in 5.1, en de organisatie
zoals deze in de concept-regeling wordt vastgelegd zou dan
ook direct door de vakgroep kunnen worden overgenomen.



figuur 7:

I CvB I

beheerder van de
lokaal veilig- faculteit W

heids en milieu-
coordinator ,

I
I

vakgroepsbeheerder r---
vakgroep x r---

I
I

vakgroepsveiligheids- r---
assistent I---
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D
D
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fiattering

keuze
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o
1
2
3
4
5
6
7

N.A.L. Touwen
J.H. Dautzenberg
J.A.H. Ramaekers
P.H.J. Sehellekens
J.A.W. Hijink
P.W. Koumans
P.C. Mulders
F.L. Langemeijer

N.A.L. Touwen
M.J. Links
L.J.A. Houtaekers
A.G. de Gilde
J.L. Sehummelketel
P.W. Koumans
P.C. Mulders
P.J.J. Renders

3507BOOl
3507COOl
3507DOOl
3507EOOl
3507FOOl
3507GOOl
3507HOOl
3507JOOl

Overige eentereodes
3507B002 industriele robots
3507F002 voortgang praetiea
3507F003 vakgroepswerkplaats
3507Z001 projeeten onverdeeld
3507Z002 S.T.W.-fijnverspanen
3507Z003 Foxboro
3507Z004 S.T.W.-modelvorming



, .; ~ C"'~

---d-'" van gemachtigden vakgroep WPA

CTD BTD Elek. Chemie R.C. Kant. CTD repro stads
OG naam mag mag mag mag mag mag opdr. bon

0 Touwen * * *
Schrauwen
Gunter * * * 11:

Kerkhof 11: * 11: 11:

1 Dautzenberg * * *
Odendaal
v. Dijck * * * *
Kneppers * 11: * *
Links * 11: * *
Weijers

2 Ramaekers *
Hoogenboom *
Houtackers * 11: * * 11: * *
de Groot 11: 11:

v. Ierland *
v.d. Meulen *
Smeets * 11: 11:

3 Schellekens
Struik
d. Gilde 11: * 11: * 11: *
Sonnemans 11:

Spits 11:

Theuws 11: 11: 11: 11: * * 11:

4 Hijink 11: 11: * *
Bosma
Cauwenberg 11: 11: * *
Schummelketel * 11: * 11: 11: 11: * *
d. Blaauwen 11:

Manders 11:

v.d. Molengraft 11:

v.d. Schoot * 11:

v. Sorgen * 11:

5 Koumans 11:

Dijksman
Smals
v. Stiphout * 11: 11: 11: *
v. Tartwijk 11: 11: * 11: 11:

Soers * *
6 Mulders 11: * 11: * * 11: 11: 11:

v. Beek
Gerritzen * 11:

Smit
Bulten
v. Rooij 11: 11: * *

7 Langemeijer * * 11:

Mikkers *
Renders * 11: 11: * *
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~ Procedure CTD-opdrachten

FOICTIOIEEL OVBRZICHT

TUE
fac W

vakgr WPA

PLAATS VAl ACTIVITBITEI

STROOKSCHEIIA lCTIVITElTEI

1.1 groepslid IiI opdracht
plaatsen bij de eTn

1.2 groepsgemachtigde ~ient

toestemming te geven
1.3 CTO-bon (4-voud) wordt ingevuld

en naar de CTO gestuurd
1.4 is opdracht ( 10 uur ?
1.5 is opdracht ( 120 uur ?
1.6 voorcalculatie
1.7 opdrachtbespreking
1.8 CTn zendt opdrachtbevestiging

naar bureau V
1.9 bureau i vraagt akkoord vakqr.

let verzoek opdrachtbevestiginq
naar eTn te sturen

1.10 vakgroepssecr. zendt opdracht
bevestiging naar groepsleider

1.11 groepsleider tekent en zendt
opdrachtbevestiginq naar CTn

1.12 CTn voert opdracht ui:, zendt
een bon naar OFA en een bon +
week- en laandoverzicnten naar
bureau i

1.13 bureau i zendt bon + overzictten
naar vak;roepssecretaris

1.14 vakgroepssecr. zendt bon +
overzichten naar
vakgroepscoordinator

1.15 vakgroepscoordinator belaart
bonnen + overzichten

1.16 DFA stelt laandoverzictten
salen en zendt die naar
bureau i

1.17 bureau i zendt laandoverzichten
naar vakgroepssecretaris

1.18 vakgroepssecr. stuurt laand
overzichten naar groepsleider

1.19 groepsleider stuurt laand
overzichten naar financieel
groepsbeheerder

1.20 financieel groepsbeheerder
be.aart laandoverzichten

GROEP VAIGROEP i FACULTEIT OlIVER. i BXTERN
'---+j-----

I
I

.

@I
: : I

I I I~!I
e:f.@-j-@-t@1ji

I'.... I I "" I@I.. II

I .... 1'...... I 1.7 ';
I .. I . I

I 1.1~ .. "r 1.~2 :

frequentie ±60 opdrachten per jaar

bestanden * CTD-bonnen + week- en maandoverzichten
bij de vakgroepscoordinator

* DFA-maandoverzichten
bij de financieel groepsbeheerder

formulieren: * CTD-bonnen
* CTD-maandoverzichten
* CTD-weekoverzichten
* opdrachtbevestiging
* DFA-maandoverzichten

namen * vakgroepscoordinator: A.L. Kneppers



6 TUE
fac W

vakgl- WPA

~ Procedure centrale maqazijnen

---------------------------.-----------------

lCTIVITElTEB

2.1 groepslid IiI lateriaal of een
artikel uit een centraal
lagazijn'2.2 groepsgelachtigdeZ dient
toes telling te geven

2.3 lagazijnbon lordt ingevuld
(3-voudl

2.4 aanvrager gaat let bon nair
aagazijn

2.5 lagazijn levert het gevraagde
en stuurt een bon Dial DFl

2.6 DFA stelt laandoverzichten l

salen en zendt die nair
bureau i

2.7 bureau i zendt laandoverzichten
nair vakgroepssecretaris

2.8 vakgroepssecr. stuurt laand
overzichten nair groepsleider

2.9 groepsleider stuurt laand
overzichten nair financieel
groepsbeheerder

2.10 financieel groepsbeheerder
bewaart laandoverzichten

lUBCTIOIEEL OVERZICHT

STROOKSCHEMA

----- ~ .L___,~'___-"-__-'--- _

PL1ATS V1B lCTIVITEITEB
---------------.-------------+-----r----,----.-------,.,

GROEP ,V1IGROEP i F1CULTEIT i UIIVER. 1~iTER1l

frequentie

bestanden * DFA-maandoverzichten
bij financieel groepsbeheerder

formulieren: * magazijnbon
* DrA-maandoverzichten

opmerking Het E-magazijn geeft in tegenstelling tot andere
magazijnen weI meteen een terugmelding nameIijk een
uitgiftebon tbv klant. Hier gebeurt verder niets mee.

!e: z:jn zes centrale lagazijnen, zie bon olmezijde

',ocr ve:sctilletde lagazijnen zijn versctillende mensen gelacttigc

lee ge:r~ike:ijke financiele overzichten en overzicnten van lagazijnonttrekkin;e~ per Jaanc per kcstenplaats



7 TUE
fac W

vakgr WP;"

~ Procedure BTD-opdrachten

PLAATS· VAl ACTIVITEITEK

EXTERNGROEP I VAIGROEP I FACULTEIT UlIVER.
._--+---

FUICTIOIEEL OVERZICHT

STROOKSCHEKA r ACTIVITEITEN

3.1 groepslid IiI opdracht
plaatsen bij de BTD

3.2 groepsleider dient
toes telling te geven

3.3 lTD-bon lordt ingevuld ((-voud)
3.( bon lordt naar lTD gestuurd
3.5 calculatie, planning
3.6 bespreking let opdrachtgever4

3.7 lTD stuurt opdrachtbevestiging
nur bureau i

3.8 bureau i vraagt akkoord vakgr.
let verzoek opdrachtbevestiging
naar lTD te sturen

3.9 vakgroepsgelachtigde tekent en
zendt opdrachtbevestiging naar
lTD

3.10 lTD voert lerkzaalheden'uit
en stuurt een bon naar DFA

3.11 DFA stelt laandoverzichten
salen en zendt die naIr
bureau i

3.12 bureau i zendt laandoverzichten
naIr vakgroepssecretaris

3.13 vakgroepssecr. stuurt laand
overzichten naIr groepsleider

3.1( groepsleider stuurt laand
overzichten naar financieel
groepsbeheerder

3.15 financieel groepsbeheerder
belaart laandoverzichten en
controleert lerkzaalheden

frequentie : ± 2-maal per jaar

formulieren: * BTD-bonnen
* opdrachtbevestiging
* DFA-maandoverzichten

namen vakgroepsgemachtigde : L.J.A. Houtackers

~r:_S e~tr.:~:e: a~cere~, dit is a::a:kelijk va: de ;roottc 7a~ de c;d~ac:~



~ Procedure bestellingen

8 TUE
fae W

vakgr WPA

-------------------------------~ -----------------------
FUNCTIOKEEL OVERZICBT

---------------------.,.
STROOMSCHEMA ACTIVITEITEN

PLAATS VAN ACTIVITEITEN

GROEp----r-VAKGROEP : FACULTEIT ;--UNI;E~--EXTERN-
---------·--------+---------------j~---_+---_t_----7-----__:_------

4.1 groepslid wil iets bestellen
4.2 groepsleider dient

toes telling te geven
4.3 bestelforlulier! wordt

ingevuld
4.4 vakgroepsvoorzitter dient

toestelling te geven
4.5 beheerder afdeling dient

toes telling te geven
4.6 bureau i; budgetbewaking

geeft advies
4.7 bureau i zendt bestelforlulier

nur inkoop
4.8 rijksinkoopbureau dient

toes telling te geven
C.9 inkoop stuurt V-forlulier

nair gelachtigde
C.l0 bij ontvangst goederen stuurt

gelachtigde V-forlulier en
pakbon nair inkoop

4.11 inkoop betaalt en stuurt een
bon nau DF!

4.12 DFA stelt laandoverzichten
salen en zendt die naar
bureau i

C.13 bureau i zendt laandoverzichten
nair vakgroepssecretaris

C.14 vakgroepssecr. stuurt laand
overzichten naar groepsleider

C.15 groepsleider stuurt laand
overzichten nair financieel
groepsbeheerder

C.16 financieel groepsbeheerder
bewaart laandoverzichten

frequentie

bestanden * DFA-maandoverzichten
bij financieel groepsbeheerder

formulieren: * bestelformulier
* V-formulier
* DFA-maandoverzichten

lei: is; voerstel tot bestellinq (2-VOlld), en specificatie fomlier (S-volle)
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~ Procedure stadsbon

TUE
fac W

vakgr WPA

FUICTIOIBBL OVBiZICHT

STROOKSCHEKA lCTIVITBITBN

5.1 groepslid IiI een stadsbon
gebruiken

5.2 groepsgelacbtigde dient
toes telling te geven

5.3 stadsbon lordt ingevuld
5.4 aanvrager gaat naar firla
5.5 aanvrager geeft een bon

aan firla
5.6 firla stuurt bon + rekening

naar universiteit linkoop)
5.7 aanvrager stuuri andere tlee

bonnen naar intoop
5.8 intoop betaalt, stuurt een bon

naar DFA, en een bon naar
bureau i

5.9 DFA stelt laandoverzichten
salen en zendt die naar
bureau i

5.10 bureau i zendt laandoverzicbten
naar vakgroepssecretaris

5.11 vakgroepssecr. stuurt laand
overzicbten naar groepsleider

5.12 groepsleider stuurt laand
overzichten naar financieeI
groepsbeheerder

5.13 financieeI groepsbeheerder
belaart laandoverzichten

frequentie

GROBP

PLAATS VAN ACTIVITEITBN

VllGROBP F1CULTBIT-1 UIIVBR. EXTERN

bestanden DFA-maandoverzichten
bij financieel groepsbeheerder

formulieren: * stadsbon
* DFA-maandoverzichten
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~ Procedure reproduktie

FUBCTIOBEEL OVERZICBT

TUE
fac W

vakgr WPA.

PLAiTS Viii lCTIVITBITEIi
------------------,.-------------f----,-----r---,.-----,r---

STROOMSCBEMA

frequentie

lCTIVITEITEIi

6.1 groepslid IiI iets laten
reproduceren

6.2 groepsgelachtigde dient
toes telling te geven

6.3 repro-bon lordt ingevuld
(2-voud)

6.4 aanvrager gaat let bon naar
reproduktiedienst

6.5 repro voldoet aan opdracht en
zendt een bon naar DFI

6.6 DF! stelt laandoverzichten van
de lagazijnonttrekkingen salen
en zendt die naar bureau i

6.7 bureau i zendt laandoverzichten
naar ,akgroepssecretaris

6.8 vakgroepssecr. stuurt laand
overzichten naar groepsleider

6.9 groepsleider stuurt laand
overzichten naar financieel
groepsbeheerder

6.10 financieel groepsbeheerder
bevaart laandoverzichten

GROEP VAIGROEP I F1CULTEIT I UIIVER. EXTERN
1

bestanden DFA-maandoverzichten
bij financieel groepsbeheerder

formulieren: * repro-bon
* DFA-maandoverzichten



11 TUB
fac Vi

vakgr WPA

~ Procedure overwerkvergunning

FUICTIOIEEL OVERZICHT PLAATS VAH lCTIVITEITEN

EXTERN
\

GROEP I VlKGROEP 'FlCULTEIT! UIIVER.

1-'
lCTIVITElTEN

7.1 groepslid IiI buiten de
reguliere l tijden lerken op
de T.O.

7.2 overlerivergunning lordt
ingevuld 13-voudl

7.3 vaigroepssecretaris dient
toestelling te geven7

7.4 aanvrager gaat let bon naar
portier

7.5 portier belaart bonnen

STROOKSCHEKA

frequentie

bestanden bestand van overwekvergunningen
bij portier

formulieren: overwerkvergunning

~:.i. van S.3: u~r tet :7.3C uur

7v::r ov;rwerk in weeken: ~oet beheerder toestemming geve~
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~ Procedure contant geld

FUICTIOIBEL OVBRZICHT

TUE
fac W

vakgr WPA

PLIITS VAl ACTIVITEITB.

STROOIISCHElU ICTIVInITBN

8.1 groepslid IiI de beschikking
hehben over contant geld

8.2 bon: verzoek tot betaling
invullen

8.3 vakgroepssecretaris dient
toes telling te geven

8.4 beheerder i dient toes telling
te geven

8.5 aanvrager gaat let bon naar
bank

8.6 bank geeft geld en stuurt
rekening naar T.U. (DFA)

8.7 DF! stelt laandoverzichten
salen en zendt die naar
bureau i

8.8 bureau i zendt laandoverzichten
DIal vakgroepssecretaris

8.9 vakgroepssecr. stuurt laand
overzichten naar groepsleider

8.10 groepsleider stuurt laand
overzichten DIal financieel
groepsbeheerder

8.11 financieel groepsbeheerder
be,aart laandoverzichten

GROEP EXTERN

frequentie

bestanden DFA-maandoverzichten
bij financieel groepsbeheerder

formulieren: * verzoek tot betaling
* DFA-maandoverzichten



13 TUE
fac W

vakgr WPA

~ Procedure afvoeren (inventaris-) goederen

FUICTIOIBEL OVERZICBT PLAATS VAN ACTIVITEITEI

BXTERN

@
,

GROE?lCTIVITEITEI

9.1 groeps1id kOlt tot de conc1usie
dat bepaa1de goederen over
bodig zijn

9.2 groeps1eider dient toes telling
te geven

9.3 bon aanvraag tot afvoeren van
(inventaris-) goederen lordt
ingevu1d

9.4 bon ,ordt Dial CTD gestuurd
9.5 CTD dient toestelling te geven
9.6 goederen 'orden 81 of niet via

dOleinen verkocht
9.7 opbrengst kOlt bij TU (DFAl
9.8 DFA ste1t laandoverzichten salen

en zendt die naar bureau i
9.9 bureau i zendt laandoverzichten

nair ,akgroepssecretaris
9.10 vakgroepssecr. stuurt laand

overzichten nair groeps1eider
9.11 groeps1eider stuurt laand

overzichten nair financiee1
groepsbeheerder

9.12 financiee1 groepsbeheerder
be,aart laandoverzichten

STROOKSCHEKA
-----------------r------------4----,------.,.I----'r---.------

VAlGROEP i FiCULTEIT i UIIVER.

frequentie

bestanden DFA-maandoverzichten
bij financieel groepsbeheerder

formulieren: * aanvraag tot afvoeren inventaris goederen
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10. Procedure vergoeding reiskosten

a. buitenlandse rei zen

FUICTIOIEEL OVERZICHT

TUE
fac W

vakgr WP;"

PLAATS VA! ACTIVITEITEI

STROOHSCHEHA lCTIVITEITE! GROEP I V1IGROEP i FACULTEIT UIIVER. EXTERN

10.1 groepslid IiI buitenlandse
reis aaken

10.2 goedkeuring reisplan door
groepsleider

10.3 reisvergunning lordt ingevuld
en bij vakgroepsgelachtigde
ingediend

10.4 vakgr.gelach. zendt reisver
gunning naar bureau i

10.5 bureau i dient toes telling
te geven

10.6 groepslid laakt reis
10.7 na de reis conceptdeclaratie

indienen bij vakgr.gelach.'
10.8 vakgr.gelach. zendt concept

declaratie naar reisbureau
10.9 reisbureau stelt declaratie op,

zendt declaratie naar reiziger
10.10 reiziger ondertekent declaratie

en zendt die naar vakgr.gelach.
10.11 vakgr.gelach. zendt declaratie

naar reisbureau
10.12 reisbureau betaalt reiziger en

zendt financiele geg. naar DFA
10.13 DFA stelt laandoverzichten van

het reisbudget salen en zendt
die naar bureau i

10.14 bureau' zendt laandoverzichten
naar vakgroepssecretaris

10.15 vakgroepssecr. zendt laand
overzichten naar vakgr.gelach.

10.16 vakgroepsgelachtigde
belaart laandoverzichten

b. eendaagse binnenlandse reis met openbaar vervoer

snOOHSCHEIU

FUICTIOIEEL OVERZICHT

lCTIVITEITEI GROEP

PLllTS V1R ACTIVITEITEI

V1IGROEP F1CULTEIT UIIVER. EXTERN

I 10.17 groepslid heeft reis gemaakt

I
10.:8 na reis declaratie indiene~

eij gelUch:igde
! 10.19 gemachtigde zendt declaratie
i naar reisb~rea~

I 13.20 reisb~rea~ be:aal: reizi;er en
I stu~rt financiele gegevens

I
naar DiA

""I" ~ I '" I' ".H.d "l!l .i.v.lo
________--'ll--:'--- ~ ~ ~

fA:s reiz:;e: aIle gegeve:s zeIf nee!: kan tij ook de de:ini:ie.e :e::aratie o~s:eller..

j
: I

.""-----~--_.-----
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fac W

vakgr WPA

c. eendaagse binnenlandse reis met eigen
vervoer, standaard kilometertarief

FUIC!IOIEEL OVBRZICBT PLAATS VAl ACTIVITEITEI

EXTERNACTIVlTElTEISTROOI!SCBEn GROEP i VAXGROEP i PACULTEIT! UIIVER.
----------------;--------------l---.--+----t----;---------

10.21 groepslid IiI reis laken
10.22 reisverqunning lordt ingevuld

en bij gelachtigde ingediend
10.23 groepslid laakt reis
10.24 na reis declaratie indienen

bij geaachtigde
10.25 gelachtigde zendt declaratie

naar reisbureau
10.26 reisbureau betaalt reiziger en

stuurt financiele gegevens
naar DF!

10.13 tIl 10.16

d. eendaagse binnenlandse reis met eigen
vervoer, hoog kilometertarief en
meerdaagse binnenlandse reis

PUICTIOIEEL OVERZICBT PLAATS VAl ACTIVITEITEN

STROOI!SCHEMA ACTIVITEITEN

10.27 groepslid IiI reis laken
10.28 reisvergunning lordt ingevuld

en bij qelachtiqde inqediend
10.29 gelachtiqde zendt reisvergunning

naar bureau i
10.30 bureau i dient toes telling

te geven
10.31 na de reis declaratie indienen

bij geaachtigde
10.32 gelachtigde zendt declaratie

naar reisbureau
10.33 reisbureau betaalt reiziger en

stuurt financiele gegevens
naar DF!

10.13 tIl 10.16

GROEP VAKGROEP I PACULTEIT; UIIVER. EXTERN

frequentie ± 300 reizen per jaar, waarvan ± 7S buitenlandse,
de rest meestal eendaagse binnenlandse reizen

bestanden * DFA-maandoverzichten van het reisbudget
* reisbudgetstand per groep
* bestand van gemaakte rei zen

formulieren: * reisvergunning
* conceptdeclaratie buitenlandse reizen
* declaratie binnenlandse rei zen
* DFA-maandoverzichten

namen vakgroepsgemachtigde: R. Gerritzen
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vakgr. IJ?;

11. Procedure contracten

Contracten kun je verdelen in twee categorieen, nl.
A. Contract-research, dit is wetenschappelijk onderzoek door

vakgroepen of werkgroepen, t.b.v. derden, dat zich over een
langere periode dan een jaar uitstrekt en/of waarvan het
totaal van de aan het onderzoek verbonden gecalculeerde
Kosten een bedrag van f50.000,- excl BTW te boven gaat.

B. Andere activiteiten door derden, dit is wetenschappelijk
onderzoek, niet zijnde contract-research, alsmede andere
activiteiten dan wetenschappelijk onderzoek door vakgroepen,
werkgroepen of dienstverlenende eenheden ten behoeve van
derden

A. Contractresearch

PLAATS VAN ACTIVITEITEN1-------
~I-- I r------T"-----

i VAKGROEP i PACULTEIT; URIVER. ; EX7ER:
i ---------,------j----

11.1 projectleider kOlt concept
contract overeen let
opdrachtgever

11.2 projectleider zendt concept
contract naar vakgroepssecr.

11.3 vakgroepssecr. legt concept
contract voor aan DB/V?A

11.4 AB/VPA dient toes teaming te
geven

11.5 vakgroepssecr. zendt contract
naar beheerder V

11.6 beheerder legt contract voor
aan faculteitsbestuur

11.7 faculteitsbestuur zendt
contract, vergezeld van advies,
naar faculteitsraad

11.8 faculteitsraad dient
toesteaming te geven

11.9 beheerder zendt aIle stukken
naar Jur. Zaken voor bet
opstellen van het contract

11.10 projectleider vult inforlatieve
kostencalculatie-forlulier in
aan de hand van de tarievenlijst
en zendt dit naar DFA

11.11 DPA zendt,zonodig na correctie
van de cijfers, 1 afschrift van
calculatieforlulier naar Jur.
Zaken, 1 afschrift naar afdeling
1 afschrift naar projectleider

11.12 Jur. Zaken bereidt afsluiten
contract door CvS voor

11.13 na goedk~uring sluit CvS
overeenkomst af

11.14 DFA opent een kostenplaats-
kenmerk en zendt begeleidings

I formulier naar projectleider
I 11.15 projectleider vult formulier
J in e~ zend: di: teru; naar DrA

11.16 opdracbt verdt uitgevoerd
11.17 DrA stelt factuur op en zendt

cepie naar prcjectleider

PUNCTIONEEL OVERZICST

STROOMSCHEKA
---,------------

i vervolg op vergence bladzijde
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fa c. \
vakgr. ~1?;

-----------------------

11.18 projectleider controleert
factuur en zendt deze let
akkoordverklaring of opaerkingen
terug naar DFA

11.19 DFA zendt factuur naar
opdrachtgever

11.20 opdrachtgever betaalt TU [DFA)
11.21 gedeelte van bedrag word: door

DFA overgeboekt op vakgroeps
fonds

11.22 DFA zendt boekingsopdracht +
laandoverzichten van fonds
naar vakgroepscoordinator

11.23 vakgroepscoordinator bewaart
laandoverzichten en splitst
fonds uit naar onderwijsgroepen

---'--._--'------------------------

B. Andere activiteiten voor derden
Hierbij kunnen zich 5 gevallen voordoen
1. De aan de activiteiten verbonden kosten zijn hoger dan

f50.000,- excl. BTW.
2. De aan de activiteiten verbonden kosten z~Jn lager dan

f50.000,- excl. BTW en hoger dan f10.000,- excl. BTW,
en aIle kosten worden aan de contractpartner in
rekening gebracht.

3. Idem als 2 maar niet al~e Kosten worden aan de
contractpartner in rekenirig gebracht.

4. De aan de activiteiten verbonden kosten zijn lager dan
f10.000,- excl. BTW, en aIle kosten worden aan de
contractpartner in rekening gebracht.

5. Idem als 3 maar niet aIle kosten worden aan de
contractpartner in rekening gebracht.

B1, B3 en B5 contracten > f50.000,- of niet aIle kosten
worden doorberekend

----------------------------------------------------------1
FUNCTIONEEL OVERZICHT PLAATS VAN ACTIVITEITEN

---------------------------r----------- ---r-----------.-------r----- -----
STROOKSCHEKA : ACTIVITEITEN . GROEP IVAKGROEP j FACULTEIT ; UIIVER. ; EXTER

--7--------------------- ---------7-------r-----------,-------;-------
11.24 projectleider kOlt concept- !

contract overeen let
opdrachtgever

11.25 projectleider zendt concept
contract naar vakgroepssecr.

11.26 vakgroepssecr zendt concept-
contract naar beheerder W

I
11.27 beheerder i zendt contract naar

Juridische Zaken (DBZ)
i 11.10 til 11.23
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B.2. contracten tussen flO.OOO,= en f50.000,= excl BTW, ~n alle
kosten worden de opdrachtgever in rekening gebracht

--------------------------------:::--:~------;__;_----------------------------r-------------------;--:-------:::-:~:::;~----------------
FUN~~.ONeE~ OVERZ.CH. I PuAA.S VAN A,~.V •. : •. _X

-·-------------:~:~;;:::~---------------T----------------:-:-----~--------------t-------------! -------:---T---::~:-::-I----:~::---7----::-~-
S.f.'''l.. ~Il:,.A : lCT.V.TEITEN I GROEP ! VAKGROeP I FA..v~:E."" ! Uli.\~r\. ~ ELtRli

---------------------------------------.--------------------------------------- ----
11.28 projectleider komt concept

contract overeen let
opdrachtgever

11.29 projectleider zendt concept
contract naar vakgroepssecr.

11.30 vakgroepssecr. legt concept-
contract voor aan AR/iPA .

11.31 AD/iPA dient toestellin; te
geven

11.32 vakgroepssecr. zendt contract
naar beheerder i

11.33 projectleider vult inforaatieve
kostencalculatie-foraulier in
en zendt dit naar DFA

11.34 DFA zendt, zonodig na correctie
van de cijfers, 1 afschrift van
calculatieformulier naar Jur.
Zaken, 1 afschrift naar
faculteit en 1 afschrift naar
projectleider

11.35 na goedkeuring sluit beheerder
overeenkomst af

I 11.14 tIm ::.23

---~-----------------------7---------, ,

.------------------------------------------------------------------------------._--------------------------------------------------------

B.4. contract < flOOOO,= excl. BTW, en aIle kosten
worden de opdrachtgever in rekening gebracht.

-------------------------------------------------------------------------------r------
FUNCTIONEEL OVERZICHT I

--------------S;ROJ~S:EE~A---------------:--------------ACTIVITEITEN--------------y--GROS?

PLAATS VAN ACTIV!TEITEN

: VAKGROEP :-;ACULTEIT-;--UNIV~---;- EXTERK-
, ' ! I

----------------------------------------j--------------------------------------t------------,------------,-----------j------------,---------

I
11.36 contract let opdrachtgever is ! i

tot stand gekomen I
I 11.37 opdracht ,oret uitgevoerd I

11.38 opdrachtbevestiging/rapportage- I
forlulier wordt ingevuld I

11.39 uitvoerder houdt een exelplaar
van forlulier, zendt 3 exelpl.
naar bureau i en zendt een
copie naar vakgroepsco5rdinator

11.40 bureau i zendt forlulier naar
DFAI11.19 tIm 11.23
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Opr:-erkingen:
1. Er ziju twee vakgroepsfondsen wwarop geldt uit contracteu

binnenkomt, een bij Gerritzen voor de onderwijsgroepen 1-2-3
4-6, een bij Schrauwen voor onderwijsgroep 5 en 7.

2. Vcorwaardelijke Financiering
V.F. is een vorm van bescherming van goed onderzoek dat al aan
de universiteiten wordt verricht. Het betekent dat de overheid
een financiele garantie geeft voor de onvang van de
wetenschappelijke staf en andere condities om de
overeengekomen onderzoekstaak uit te voeren. De instelling
verplicht zich dan tot volledige bescherming van het onderzoek
door er geldt voor uit te trekken.
V.F. is dus ook een soort contractvorm waarvoor in grote
lijnen dezelfde procedure geldt als onder A. Aanvragen van
V.F. bij het ministerie kan gebeuren via het program~a
formulier voorwaardelijke financiering.

3. S.T.W.-contracten
(= Stichting Technische Wetenschappen)
S.T.W. geeft subsidie aan en betaalt kosten van bepaald
onderzoek b.v. promovendi. Uitgaven in het kader van een
S.T.W.-contract dienen te worden bijgehouden op een zogenaamd
borderel. Rekeningen kan men dan naar S.T.W. sturen. Bij
grotere uitgaven moet eerst contact opgenomen worden met de
stichting.

bestanden * DFA-maandoverzichten van de vakgroepsfondsen
bij de vakgroepscoordinatoren

* DFA-maandoverzichten budgetstanden van prjecten
bij projectleiders

formulieren: * contract (zie model-contract>
* informatieve kostencalculatie
* begeleidingsformulier
* opdrachtbevestiging/rapportageformulier
* programmaformulier voorwaardelijke financiering
* borderel
* tarievenlijst
* DFA-maandoverzichten

namen * vakgroepscoordinator voor OG 1-2-3-4-6 is
R. Gerritzen

* vakgroepscoordinator voor OG 5-7 is
J.J.M. Schrauwen
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12. Procedure aanmelding tentamen

----------------------------+---------

FUNCTIOKEEL OVERZICHT

GROEP

PLAATS VAN ACTIVITEITEN

I VA1GROEP r-FACULTEIT l--U;i;ER~--i EXTERN-
'---+-----+-------t--------,-----

lCTIVITEITEK

student leldt zich aan bij de
centrale studenten adainistratie
( CSA I yoor een tentalen
na sluitingsdatul aanleldingen
laakt eSA deelnelerslijsten
\)-youd)en zendt die naar
bureau i
bureau i reserveert zalen
tot tien dagen voor tentalen ian
student zich terugtrekken, dan
laakt CSA definitieve deel
nelerslijst let id. nr. en
eerder resultaat
CSA zendt deze naar bureau i
bureau i zendt deelnelerslijsten
naar betreffende docenten
docenten vullen resultaten in
en zenden liisten naar
bureau i
bureau i belaart een exelplaar,
zendt een exelplaar naar CSA,
hangt een exelplaar op bord

12.8

12.7

12.2

12.3
12.4

12.5
12.6

STROOKSCHEKA

frequentie

bestanden * studentengegevens bij CSA
* studentengegevens bij faculteit

( bureau onderwijs )

formulieren: deelnemerslijst { uitslagentabel
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13. Procedure aanmelden P-examen, D1-examen

TUE
fac W

vakgr. W?A

FURCTIOREEL OVERZICHT
-----------

STROOKSCHEKA ACTIVITEITEH

PLAATS VAH ACTIVITEITEH

GROEP -i;iKGROEP-,- FACULTEIT UHI~ EXTE;;-

13.1 student leldt zich aan voor
exnen bij CSA

13.2 eSA laakt deelnelerslijsten
en zendt die naar bureau i

13.3 bureau i hangt cepie op bard,
,erlerkt cijfers voor P-exalen
en zendt die naar de exalen
cOllissie

13.4 exalencollissie bepaalt
resultaat en zendt dit naar
bureau i

13.5 bureau i verlerkt uitslagen,
hangt cepie uitslagenlijst op
berd, zendt tlee exelplaren
naar eSA, houdt een exemplaar

13.6 bureau i zendt uitslagbrief
naar student

i
I
I
[

I· • -'- L --l. .-... ' ~ _

frequentie

bestanden * studentengegevens bij CSA
* studentengegevens bij faculteit (bureau onderwijs)

formulieren: deelnernerslijsten exarnen
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14. Procedure aanmelden D2-examen

FUICTIOXEEL OVERZICHT

TUE
fac VI

vakgr. WPA

PLAATS VAH ACTIVITEITEN

STROOMS-CH-EK-A----r-----A-CT-I-VI-n-IT-Eli-----+--GR-OE-P-'!-n-K'G-R-OE-P-':-n-CU-L-U-IT"'--U-HI-VE-R-."---EX-TEU

I

frequentie

14.1 student leldt zich drie veken
voor exalen bij bureau i

14.2 bureau i stelt cijferlijst
van eindstudieprogralla salen
en plaatst colloquiuldatul in
cursor

14.3 indien exalen let goed gevolg
is afgelegd lordt student
diplola en bijlage overhandigd
beide ondertekent door
decaan en voorzitter
eUlencouissie

bestanden studentengegevens bij faculteit (bureau onderwijs)

formulieren: * diploma
* bijlage
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15. Procedure aanmelding eindstudie

I
i
I
I

I
i
I

~_3OIC

~~::~__-::::~_FUlCli~IE!;IiiEREI;~~~ ~~::-r--:::~~II~:~~~:~~~~~::::;::::::::
STROO~SCHEMA j ACTIVITEITEN 1GROEP I VAKGROEP : FACULTEIT : UNrVER. ; EX~ERK

----~--------------------- -----r.--.--.------.-.---.--•. ----------.. --.---------- -----------t------------.----------~•. -----------7.--------. 1"=1' ...,~~.: .. ~ ~, ,,'.: .... ;: ' , : I

begin i ••.• ~."~::l...1 Z ~ ..: : •• ~. D.. 151! I ~ :
~~~~·-pa~~ -~~~ e··as ..··~~e· :I L.;~"'::I_:::. c..~ 'v....... ...j." ........ ,I I I

151 . ,~. S···A •• ' "..•• a····· 4l •• : . ,.. i ...... ..•,... '-.. :..•. ,.~J...... I I I I
152 1

1e
.3 fm.~lie: e::::st'~::e :r. ,\.; 1

. hocgleraar d:er.t tceste[[ing te
I gem;
I 15.4 vakg:oeps,:orz:tte: die:t

toeste!::::; te geve:l
: 15.5 secreta:esse zenat formulie:

naar b\;rea'~ •
I 15.6 b"rea~. ze:dt ear. eze[;laa:

I
naar roc;:era:: e: een exe!;:aa:

I naar student
i 15.7 bure:~. behc"dt twee exe:;lare:I15.8 hoogleraa: ho',;'t ee: exe[;:aa:

------------------------------------- ---'--

frequentie

bestanden * studentengegevens bij faculteit (bureau onderwijs)
* eindstudentengegevens per hoogleraar bij secretaresse

formulieren: aanmeldingsfor~ulier eindstudie
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v a}:gr. ~lP oF.

16. Procedure indienen eindstudieprogramma

bij se::etaresse
I 16.2 hco;leraar of vakgroepsvrz.

I
dient toeste~~ing te geven

16.3 se:retaresse zendt for[~:ie:

I naar Durea\: V

I
I 16.4 burea\: Wzendt ee: exemplaar

naar hocgleraar, eer. exemplaar
I, naar student en een exem;laa:

"'a' '5' I, a~ , ~ :I I I I

, 16. ~ ""'e'" t! be""'"" e~" e1'~··'·· 166! 165 I •• w....... " _\0...... ..... ...':: ...,..c.:. •.• i j

____..1._1_6._6_hc_=_gl_eraar be Iia~~~n ex:::.;:m L L L L L _

--------------------------------------------------------------------------------r--------------------------------------------------------FUNCTIONEEL OVERZICHT l PL!!!S VAN ACTIVITEITEN

~~~~~~~~~~~~~~~~OK:~~:== ~-----------~TIVIT.E::~~~::1I:~~::::r:~iGiO!i--~cuL;;;I:;~:~:::I:~~~~
I .,. t~n~:"s·e J ·a'"~~- ".", ,:
i"~·· ......... "'........... I

begin I a:s"~de:e: lee: st~:e:t 16.1 ;
ei:ds~udie~:o;!a~!~ i::fveren

!

bestanden * studentengegevens bij faculteit (bureau onderwijs)
* eindstudentengegevens bij secretaresses

formulieren: eindstudieprogramma

Regeling eindstudie in de vakgroep WPA.
Aantal SBU verbonden aan trimester 3.1 is 600.
In trimester 3.2 en 3.3 moeten nog 1100 SBU gehaaid worden en
zijn aIle vakken die door WPA gegeven worden verplicht. Deze
vakken zijn:

trimester 3.2
code vak SBU
4T010 Bewerkingseigenschappen van materialen 54
4T013 Practicum bewerkingseigenschappen van materialen 8
4T020 Technologie van plastische processen 54
4T023 Practicum technologie van plastische processen 36
4T213 Practicum besturingstechnologie 28
4T610 Bedrijfsmechanisatie 54
4U010 Werktuigen voor de machinefabriek 54
4U710 Werktuigbouwkundige meettechniek 81
4U713 Practicum werktuigbouwkundige meettechniek 24

trimester 3.3
code vak SBU
4T220 Geavanceerde besturingstechnologie 54
4T620 Mechanismen 54
4T623 Practicum produktie-automatisering en mechanismen 24
4T803 Practicum planning 20
4T810 Technische bedrijfsvoering 54
4T813 Practicum technische bedrijfsvoering 40
4U020 Numerieke besturing 54
4U023 Practicum numerieke besturing 12
4U510 Technologie van de massafabricage 54
4U510 Practicum technologie van de massafabricage 20

In trimester 4.1 is een van de vakken die door WPA aangeboden
worden verplicht. De resterende tijd wordt door de student
besteed aan een zgn. onderzoekopdracht van 500 SBV.
In trimester 4.2 en 4.3 besteed de student de gehele tijd aan de
eindstudieopdracht van 1100 SBU.
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fac W
vakgr WP;',

17. Procedure lenen van goederen

I
I

.~--~-----~---------------------------------------~---------_._-_._~

FUNCTIOREEL OVERZICHT PLAATS VAR ACTIVITEITEN
----------------------------------------T--------------------------------------- -----------r-----------~--------r-----------T--------·

STROOMSCHEMA I ACTIVITEITER GROEP I VAKGROEP I FACULTEIT; URIVER. i EXTERN
----------------------------------------t- ------------------------- ---------l·- -------------r--------------------.

'17.1 groepslid IiI goederen lenen
(bv. cOlputer 01 thuis te
lerken) 7.1

17.2 groepslid vult bon in
17.3 beheerder betreffende goederen

dient toes telling te geven
17.4 be,aking tekent bon bij het in

en uitgaan van het gebou,

frequentie

bestanden

formulieren: uitleenbon
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~ Procedure vakature-vervulling

---------,----------,---------------- ---- -------------------------------
FUNC7IONEE: OVERZICH7

18.3
18.4

1
18.5

18.6

s...·~.-.,~.~.;..-~.~"_---_.v-...!.--------,..II-----A-~~-·.",· ....F·....-t,... .-- - GR~l:'::--I;A"~'~t':: r;;::::;::1--::::~-r_;;:~~;.
• " _ i\ • ••• I r,...... I •..•••. - •• I '.'.'.... I .

---------·-------1--18-.1-Bl-.n;e~ de vakgroep is ee~--- --'8-1--;-----------,'-------r-------
I
'------·

vaka~ure ontstaat . I I I
18.3 vakgroepsvoorz~~ter le:~t dit I I I I

aar. burea;: i Vla fOrIr.:':ler 82 I I
vakaturemelding' .
bureau i doet .erving I I 'I

faculteitsbestuur benoe:t '
selectiecommissie I
selectiecomtissie doet voorste: i
tot aanste:ling aan beheerder I'

beheerder besluit tot

••"t,111'1'· I~ _

frequentie :

formulieren: * vakaturemelding
* aanvraag uitzendkracht voor tijdelijke assistentie
* reiskosten sollicitatiebezoek
* arbeidsovereenkomst

Opm: In het geval dat de vakgroep zelf betaalt is er een kortere
procedure, zie for~ulier aanvraag tijdelijke assistentie
(bv. typewerk voor paar weken)

t - .. :::_ .,:. .. ,_~ ~_, ._ ~ ~ ,
•• _. p,. ~~ ••• ::.~- '. ::1':'_:-.- ~ - ....

........... ~.. .. ; .......
. " .... ,.. . .. : ". -.. •. _.....

:, .
_ •• ;:. _ ~:~:~.: '''-~M~ _

:;; ~ ..
.. .. ~ '....,..., ...
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19. Procedure functiebeschrijvingen

PUNCTIONEEL OVERZICHT
---------------_._----------

_____l-r---~LA~-VA-N--!~~--!vr~~~~~N-=~~~~~~~~=~~~
lCTIVITEITEN GROEF : VAKGROEP ; nCULTE:T : UNIVER. : EXTERS

t ' ~ ,---------t--------------j-----------j---------
I I. I

I

I

er doet zich een belangrijke
lijziging in de functie van een
groepslidl 1 voor
groepslid vult functie
inforlatieforlulier in
zijn directe chef dient functie
beschrijving goed te ieuren
beheerder i dient functie
beschrijving goed te keuren
bureau i belaart functie
beschrijvingen

19.5

19.3

19.4

19.2

STROCMSCHEMA

------------------------------------t----
; 19.1

formulieren: * functie-informatieformulier
* verslag van werkzaamheden

bestanden functie-beschrijvingen bij bureau W
(personeelsdossier)

----------------
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vakgl- WFA.

20. Procedure beoordeling

PLAATS VAK ACTIVITEITEN

ACTIVITEITEN

20.5

20.4

20.3

FUKCTIOKEEL OVERZICHT

STROOMSCHEKA
---------------- ---f----....,...------r------,-----,-------

GROEr i VAKGROEP i FACULTEIT i UN:VER. : EXTERN
--------------------.,-------------4--------+ --------r----------t------

II 20.1 groepslid dient beoordeeld te !
lorden

20.2 zijn chef en daarnaast hogere
chef vullen beoordelingslijst in
na beoordeling voIgt
beoordelingsgesprek let
betrokkene door een van de
beoordelaars
beoordeling dient vastgesteld
te lorden door beheerder i
bureau i belaart beoordeling

______________-L- L--__--l. .-... ~ ... _

frequentie

bestanden beoordelingen bij bureau W (personeelsdossier)

formulieren: beoordelingslijst
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21. Procedure studiefaciliteiten

I
i
I I

---~---- -------_..----------------------_._------------ ------------------------

FUNCTIONEEL OVERZICHT PLAATS VAN ACTIVITEITEN
----------------------------------------T-------------------------------------- -----------T-----------j-----------------------T--------

STROOKSCHEKA I lCTIVITEITEN GROEP i VAKGROEP I FACULTEIT I UNIVER. ! EXTERK
---------------------------------------- -;l:l--~~~;;Slid-vii-~~;~-;;~;~----- -----------,--------------------------------------------

21.2 aanvraag studiefaciliteiten 21.1
lordt ingevuld

21.3 directe chef dient beoordeling
te geven

21.4 beheerder dient toestelJing
te geven

21.5 bij gelaakte onkosten kan
cursist declaratie studiekosten
invullen en indienen bij
bureau V

frequentie

bestanden

formulieren: * aanvraag studiefaciliteiten
* declaratie studiekosten
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22. Procedure ongevallenregistratie

I
i i
i I I I__________________ _ ~ l- • _

I

____1 _-------------------------

==--=-~;~HE!i~IO~ErER~ICH~:;E:!I =-~ Gi:' ~;-V:EGR:~r~:~:~~;~~;~~
----------------------------------------r----------- ------- ------------j------------·-----------T-----------i--------·

b . - 22.1 er vindt een ongeval of
egln bijna~ongeval plaats

22.2 betrokkene c.q. chef van
betrokkene vult ongevallen
registratieforlulier in

22.3 orgineel gaat via vakgroeps
secretaris naar beheerder

22.4 chef geeft copie rechtstreeks
aan beheerder

22.5 beheerder zendt copie naar
veiligheidscoordinator

22.6 vei:i;~eids~c5rditator bewaart

frequentie

bestanden

formulieren: ongevallenregistratieformulier

.v



23. Procedure wetenschappelijk verslag

FUNCTIONEE: OVERZ~:ET

STROCl!SCEE~A

~
A~::~:::::::---........ \' ...... ~ ... . =..\

---------------_._---_.
23.1 vow wil wetenschappelijk

verslag maken en vraag: om
verslag van de vak;roep

23.2 vakgrcepscoordina:cr vr:a;t
groeps- en prcjectleiders
om vetenschappelijk verslag

23.3 groeps- en projectleiders
vullen formulieren in

23.4 vakgroepscoorcinator maakt
vetenschappelijk verslag
van vakgroep

23.5 VOW maakt wetenschappelijk
verslag van faculteit

23.6 burea~ van de TC maakt
vete:sctappelijk verslag
va: de universiteit

frequentie I-maal per jaar

bestanden

formulieren: formulieren voor het wetenschappelijk verslag
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