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1. IN LEIDING 

1.1 INTERNE GRONDEN TOT HERZIENING 

De huidige opzet is gemaakt als antwoord op de wettelijke eisen die een opleiding in vier jaar 
voorschrijven en bestaat ongeveer tien jaar. In deze tijd zijn vakgroepen samengegaan en zijn 
onderwijsgevers opgevolgd door anderen. 
Dit heeft er toe geleid dat in sommige gevallen de inhoud van het onderwijs gewijzigd is of 
door ongewenste taakverschuivingen onderwijs gegeven wordt door iemand met minder 
ervaring. Er is als het ware een lappendeken ontstaan van onderwijs dat niet goed bij elkaar 
aansluit en waarvan de samenhang minder duidelijk is. Binnen het eigen vakgebied en op 
kleinere schaal is hierover nagedacht en zijn verbeteringen aangebracht. Een grote evaluatie 
van de structuur zoals die tien jaar geleden ontstond, heeft echter niet plaats gevonden. 

Dit alles geeft reden om te komen tot een herziening en stroomlijning van het bestaande en te 
werken aan een inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs. 

De vakgroep zet zich af tegen geluiden van popularisering van het curriculum gericht op de 
werving van studenten. 

1.2 EXTERNE GRONDEN TOT HERZIENING 

De inhoud van het curriculum dient gebaseerd te zijn op de werktuigbouwkundige identiteit 
zoals die in het bedrijfsleven ervaren wordt bij het ontwerpen en maken van processen, 
produkten en systemen. 

In het rapport 'Technici en onderzoekers: kwaliteit en kwantiteit' van de Adviesraad voor het 
Wetenschaps- en Technologiebeleid (A WT, 1992) is kritiek geuit op de lange inwerkperiode 
van de afgestudeerden van het universitair technisch onderwijs en in mindere mate van het 
hoger beroepsonderwijs. Door gebrek aan industriele ervaring van de docenten wordt steeds 
meer de nadruk gelegd op het aanbieden van theoretische kennis in het curriculum in plaats 
van op het probleemoplossend werken door de toekomstige ingenieur. De in zekere zin als 
verwijt op te vatten uitspraak, dat door deze 'verwetenschappelijking' de relatie tussen 
techniek en praktijk op de achtergrond is geraakt, vindt zijn wortels echter elders. 
In het genoemde A WT -rapport constateert de Raad tot zijn spijt een verwatering van de 
verschillen tussen de technische universiteiten en het HBO. Naast een betreurde 'academise
ring' van het HBO hebben bij de technische universiteiten wijzigingen in het curriculum 
geleid tot een verzwakking van de opleiding in de technische en natuurwetenschappelijke 
basisvakken, zowel in de breedte als diepte. De Raad pleit voor een duidelijk onderscheid in 
de opJeidingen van de verschillende typen ingenieurs. 
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2. UITGANGSPUNTEN 

2.1 STUD IE VAN VIER JAAR VOLGENS HET TRIMESTERSYSTEEM 

Met het huidige onderwijs wordt voldaan aan de minimale eisen die gesteld worden aan de 
W-ingenieur. Het blijkt evenwel dat het voldoen aan een goed technologisch opleidingsbeleid 
in de context van de Nederlandse situatie steeds moeilijker valt te realiseren in een onder
wijsprograrnma van vier studiejaren. Het eerder genoemde A WT -rapport vatte de mening van 
de raad samen met de zinsnede: 'Nederland heeft niet aileen behoefte aan meer technici en 
onderzoekers, maar ook aan technici en onderzoekers die beter zijn voorbereid op de 
veranderde beroepspraktijk. De kwaliteit is van cruciaal belang.' 

In dit verb and is het goed om op te merken dat in vrijwel geheel Europa voor de universitai
re ingenieursopleiding een nominale studieduur geldt van 4,5 tot 5 jaar. Nederland is -
zonder een goede verklaring en met een stringente financiele koppeling - de enige uitzonde
ring met vier jaar. In de Nederlandse politieke wereld leeft onbegrip voor de wens om priori
teit te geven aan kwaliteit boven kwantiteit. Een vierjarige ingenieursopleiding voor dezelfde 
doelgroep van studenten (abiturienten van het voorbereidend wetenschappelijk en hoger 
onderwijs) wordt nu in Nederland op twee manieren gegeven. 
De politi eke realiteit gebiedt ons vooralsnog uit te gaan van deze periode van vier jaar. 

Het trimestersysteem, met de mogelijkheid van snelle terugkoppeling van toetsing van de 
verkregen kennis door tentamens aan het einde van elke periode, willen we om deze reden 
voor de toekomst aanhouden. 

2.2 GROVE STRUCTUUR 

Het basiscurriculum wordt twee studiejaren voor aile studenten van de faculteit (met 
uitzondering van de studenten van de verkorte opleiding). De hoogleraren bepalen de 
eindtermen van het eerste jaar: P-examen en van het tweede jaar: Dl-exarnen. 

Er komt een eindstudiecurriculum van twee studiejaren. Voor het derde jaar stelt de vakgroep 
het raamwerk vast, terwijl de faculteit het raamwerk toetst. Voor het vierde jaar stelt de 
sectie het raamwerk vast, de vakgroep toetst en de faculteit toetst marginaal het raarnwerk en 
de mate waarin de student aan dit raarnwerk voldoet: D2-examen. 

De vakgroep stelt voor om in het tweede jaar een geringe keuzemogelijkheid aan te brengen 
(zeg 1 a 2 vakken) tussen zogenaarnde A-vakken (met ontwerpgerichte, 'engineering'-achtige 
onderwerpen) en B-vakken (met onderzoekgerichte, 'science'-achtige onderwerpen). Zie 
hierna onder 3.3. 
De vakgroep wil expliciet stell en dat het A- en B-mechanisme met de nodige voorzichtigheid 
gehanteerd moet worden in het eerste fase curriculum. Het mag niet leiden tot een vroegtijdig 
onderscheid tussen 'goede' en 'slechte' studenten. Het 'bokken- en schapensyndroom' ligt op 
de loer. Hiervoor is het gunstig dat de student zelf de keuze maakt tussen A- en B-vakken. 
De faculteit adviseert bij dit proces slechts. 

Tenslotte dienen de hoofdstromen fundarnenten, ontwerp en produktie herkenbaar te blijven, 
dit in verband met de identiteit van de faculteit. 
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2.3 RELATIE ONDERWIJS - ONDERZOEK 

Von Humboldt noemde al in het verleden dat het academische onderwijs het beste gediend is 
door een samengaan met het onderzoek aan de universiteit. Met een globale taakverdeling 
van het wetenschappelijk personeel die leidt tot een tijdsbesteding van 40% onderzoek, 40% 
onderwijs en 20% bestuur en beheer wordt dit gestalte gegeven. Ook bij onze faculteit wordt 
deze vuistregel nagestreefd en zijn afwijkingen aIleen tijdelijk en individueel toegelaten. Door 
'vaklieden' wordt het onderwijs zo goed mogelijk verzorgd. 

Een paritaire opstelling binnen de faculteit, gericht op gelijke middelen en aantallen personeel 
voor de (secties van de) vakgroepen is hierbij wezenlijk. Dit leidt er tevens toe uit te gaan 
van een gelijk aandeel van de vakgroepen in het basisonderwijs. Waar dit op dit moment nog 
niet het geval is dient voor de toekomst gestreefd te worden naar een meer evenwichtige 
verdeling. Een overzicht van het huidige onderwijs voor aIle W-studenten in de eerste zeven 
trimesters geeft het volgende beeld: 

Ond.vorm trimesteruren instructiemiddagen practicummiddagen 

Jaar 1 2 3 1-3 1 2 3 1 2 3 1-3 

Vakgroep % % % 

WFW 12 18 8 38 35 27 38 5 70 53 11 28 5 44 27 

WOC 12 10 22 20 - 9 - 9 7 30 31 18 79 48 

8 4 8 WPA 

36 12 Totaal W 32 

Service 15 11 4 

20 18 - - ~ 15 18 - 33 20 

30 -:-~-+--!~--~--~-ffi --+-5_~ __ 7; __ 25_3-+-1_150_6+-96_4-; 

Totaal 47 47 16 110 100 72 56 5 133 100 56 82 28 166 100 

Huidig curriculum van de eerste 7 trimesters 

WPA heeft bij de opstelling van zijn plannen voor het nieuwe curriculum rekening gehouden 
met: 

a. een terugbrengen van de zeven trimesters naar twee studiejaren; en 

b. een meer evenwichtige verdeling. 
Voor het eerste studiejaar wordt uitgegaan van acht trimesteruren college, voor het tweede 
studiejaar van twaalf uur. De practica blijven conform de huidige situatie. 

Binnen een vakgroep kan deze strikte indeling van respectievelijk twee en drie trimesteruren 
college per sectie voor het eerste en tweede studiejaar meer genuanceerd ingevuld worden. 
Voor het eerste jaar is deze herziening bij WPA reeds operationeel met twee trimesteruren 
per sectie. Voor het tweede studiejaar wordt gedacht aan een toedeling van drie trimesteruren 
per sectie. Zie hierna onder 4.2. 
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3. EINDTERMEN 

3.1 HET BERElKEN VAN EINDTERMEN 

Een van de problemen bij het ontwerpen van een curriculum is dat elk gremium (de 
buitenwereld, de instelling, de faculteit, de vakgroep, de sectie enz.) zijn eigen inbreng wit 
hebben. Hierdoor ontstaan situaties met onverenigbare eisenpakketten. De oplossing voor 
deze soort problematiek is geen enkel gremium de volledige zeggenschap over het curriculum 
als geheel te geven. 

In het buitenland maakt men om dit probleem te ondervangen o.a. gebruik van zogenaamde 
'accreditation boards'. Deze doen bindende uitspraken over minimum curriculumvoorwaarden 
voor de erkende beroepsopleidingen van ingenieur, tandarts, huisarts enz. 
In dit Iicht is het zinvol te kijken hoe in het buitenland oplossingen bedacht zijn en hoe deze 
kunnen stroken met onze opvattingen. 

3.2 EXTERNE OPLOSSINGEN 

a. Accreditation Board for Engineering and Technology (ABEn 

De ABET is gerechtigd eisen te stellen aan elke ingenieursopleiding in de Verenigde Staten 
van Amerika. Om voor 'accreditation' in aanmerking te komen dient het curriculum 
'Mechanical Engineering' te bestaan uit 180 units. Een unit is hier de afrekening van een 
werkweek van 40 uur. Van deze 180 units dienen de volgende karakteristieken ingevuld te 
zijn: 

Mathematics: 21 units, met de onderwerpen: calculus van continue functies, inleiding 
discrete wiskunde, inleiding waarschijnlijkheidsleer en statistiek, differentiaalvergelijkin
gen en matrices. 

Science: 20 units, een keuzepakket uit de faculteiten natuur- en scheikunde met als 
mogelijke onderwerpen: mechanica, elektriciteit en magnetisme, licht en warmte, 
relativiteitstheorie. 

Engineering Fundamentals: 20 units, een keuze van vijf vakken uit de volgende zeven: 
toegepaste mechanica (statica of dynamica), inleiding scheikunde, thermodynamica voor 
ingenieurs, elektronica, materiaalkunde, economie voor ingenieurs of operations 
research, software engineering. 
Engineering in its human, social and cultural contexts: 5 units. 
Engineering Depth: 45 units, met als verplichte (gelijkwaardige) vakken die door de 
faculteit worden verzorgd: toegepaste statica, mechanica van materialen, hydraulica, 
ruimtelijk denken, vervaardigen, spanning, rek en sterkte, mechanische systemen, 
ontwerpen, stromingsleer, warmtetransport, -leer, mechanische trillingen. 

In totaal zijn dit 111 units, hetgeen de onderwijsinstelling voldoende vrijheid geeft een eigen 
identiteit aan de opleiding te geven. 

b. Stanford University 
De vier voor de ingenieursopleiding beschikbare jaren zijn verdeeld in 180 units. Elk jaar 
bestaat uit 45 werkweken en per week kan door een student een unit behaald worden. De 
volgende globale voorwaarden worden gesteld. 

De student dient in het eerste jaar van zijn studie te bewijzen de landstaal in woord en 
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geschrift efficient te beheersen. 
De student dient 30 units te behalen in vakken als literatuur, filosofie, gedragsweten
schappen enz. Oit in het kader van de 'distribution requirements', die een integraal deel 
vormen van de (eerste fase) studie. 

De student dient minimaal een vreemde taal te beheersen. 

De student dient een onderwerp met aanzieniijke diepgang te bewerken: 'the major'. 
Hieraan moeten minimaal 60 units worden besteed. 

Een student dient minimaal 45 units te behalen aan de eigen onderwijsinsteIling. 

c. The Royal Institute of Technology (Stockholm) 
Als doel is hier geformuleerd dat de afgestudeerde ingenieur in staat behoort te zijn: 

de beschikbare wetenschap en technologie op de best mogeJijke manier te gebruiken; 

produkten, processen en werkomgevingen te ontwerpen, geschikt voor menselijke 
behoeften en vaardigheden; 

op de juiste manier om te gaan met maatschappelijke doeieinden, sociale werkomstandig
heden, grondstoffen, hulpmiddeien, milieu- en financiele aspecten. 

De studenten krijgen o.a. kennis en vaardigheid in wiskunde, natuurwetenschappen, 
fundamenteie en toegepaste technoiogie. 

De studenten worden geconfronteerd met: 

hoe de technologie de maatschappij en het leven van individuele burgers be'invloedt, 
de eindigheid van energie en andere natuurlijke hulpbronnen en de noodzaak tot 
recycling. 

De studenten worden getraind in: 

ontdekken en formuleren van problemen en vergaren van aanvullende kennis om deze 
problemen op te lossen, 

samenwerken en communiceren in groepen, ook met niet-ingenieurs, 

uitdragen van een stand punt in woord en geschrift, 

gebruik van een vreemde taai en toegang tot gespeciaiiseerde Iiteratuur en terminologie in 
die taal. 

Het curriculum in Stockholm is opgebouwd uit 180 credits, waarbij ieder credit overeenkomt 
met een 4O-urige werkweek. Daarnaast voigt de student een stageperiode in een industriele 
omgeving van 17 weken. 

Aan het eind van het tweede studiejaar kiest de student een 'major' (specialisatie op een 
specifiek onderwerp). Elke 'major' omvat een beperkt gebied van toegepaste studies in de 
werktuigbouwkunde. Jaarlijks wordt per 'major' een beperkt aantal studenten aangenomen. 
Het curriculum dient te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

Verplichte vakken 110 credits, met als onderwerpen: inleiding mechanical engineering, 
wiskunde en informatica, fysica en mechanica, material en, thermodynamica, machine 
elementen, electrical engineering, industriele economie en management, ergonomie. 

Keuzevakken 20 credits, met als onderwerpen: technologie, wiskunde, economie en 
management, natuurwetenschappen, talen. 
'Major' 50 credits, met als onderwerpen: 

Verplichte vakken behorend bij de 'major': inleidend 26 credits en geavanceerd 12 
credits. 

'Degree Project' 12 credits, bedoeld om te laten zien dat de student in staat is de 
verworven kennis zelfstandig toe te passen voor een speciale taak. 
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3.3 DE W-INGENIEUR UIT EINDHOVEN 

Eindtermen van de afzonderlijke opleidingsjaren van het (nominal e) curriculum: 

Ie jaar: - Orientatie op de werktuigbouwkunde als technische studie aan een universiteit. 

Selectie op geschiktheid en motivatie, vooral van belang wanneer de faculteit de 
plicht krijgt aan het einde van het eerste jaar een geschiktheidsbeoordeling af te 
geven en de daarop rustende aannemingsplicht. 

Verwerking van aangeboden studiestof in een harmonische mengel ing van 
wiskunde, fysica, ontwerpen en produktie, waarbij de werktuigbouwkunde als 
techniek voorop staat. 

Wegwerken van (kleine) deficienties (bijv. inleiding PC-gebruik) van het VWO. 
Grotere insufficienties in de vooropleiding (onkunde ten aanzien van begrippen 
uit de mechanica, Boole algebra, electriciteitsleer, magnetisme, optica) dienen 
hierbij geen maatstaf te vormen. 

NB - Er is geen plaats voor een overdosis wiskunde en fysica of voor een popula
risering van de studie. 

2e jaar: - Verdieping in de werktuigbouwkunde gericht op kennisontwikkeling en metho
dologische aanpak in de technologie. 
Een onderwijsaanbod dat vooral gericht is op tijdsonathankelijkheid, slijtvast
heid en originaliteit en minder op compleetheid. Een gedegen behandeling van 
basisbegrippen doet nieuwe zaken beter absorberen. Steeds vallen gedeelten uit 
de studiestof af om door nieuwe gedeelten vervangen te worden (bijv. statica). 
Dankzij het ter beschikking komen van de Personal Computer kan dit intensie
ver worden. De student dient weI daarbij voeling met de materie te krijgen 
(gevoel voor juiste dimensies, betrouwbaarheid van uitkomsten). 

De student de mogelijkheid bieden om de spanningslijn tussen 'engineering' en 
'science' te verkennen door een geringe keuzemogelijkheid aan te brengen (zeg 
I ~ 2 vakken) tussen zogenaamde A-vakken (met ontwerpgerichte, 'enginee
ring' -achtige onderwerpen en B-vakken (met onderzoekgerichte, 'science'
achtige onderwerpen). Overstap v. v. dient mogelijk te blijven. 

Het wordt wezenlijk geacht aan de 'wortels' van de vakken de nodige aandacht 
te geven. 

3e jaar: - Kennisverbreding gericht op de samenhang in de werktuigbouwkunde. 

'State of the art' -onderwijs op het deelgebied van de gekozen vakgroep (grond
slagen), ontwerpen of produktie). 

Goede spreiding van het onderwijs over het gebied van de gekozen vakgroep 
(,distribution requirements' in engere zin). 

Ruimte voor vakken uit andere vakgroepen en faculteiten (,distribution require
ments' in ruimere zin). 

Training van communicatieve vaardigheden in woord en geschrift op vaktech
nisch niveau. 

Een niet gehonoreerde verplichting tot voldoende gerichte bedrijfsbezoeken is 
een gewenst bestanddeel van de 'distribution requirements'. 

Verdere verdeling in A- en B-vakken leidend tot een A- en een B-stroom per 
vakgroep. 
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4e jaar: - Probleem georienteerde utilisatie van de werktuigbouwkunde in een eindstudie
opdracht waarbij verdieping in een onderwerp van het vakgebied aan de orde is 
('the major'). 

Kennismaking met de werktuigbouwkundige buitenwereld (industrie, techno
logische instituten). 

De A- en B-opleidingen hebben de volgende kenmerken: 

A: Opleiding tot werktuigbouwkundig ontwerper: ontwerpen van technische 
systemen, produkten en processen waarbij kennis uit andere disciplines wordt 
geintegreerd. 

B: Opleiding tot werktuigbouwkundig onderzoeker: onderzoeken, verklaren en 
beschrijven van verschijnselen in technische complexe systemen en ontwikkelen 
en toetsen van functionele modellen en technologie. 

Hierboven zijn de eindtermen voor de gehele opleiding globaaJ aangegeven. Het is wenselijk 
ook per jaar de eindtermen inhoudelijk te formuleren en daar de vakken bij aan te geven. 

De vakgroep stelt voor om zo nodig probleem georienteerd onderwijs ook een kans te geven 
maar pas nadat de basiselementen van de opleiding in het eerste en tweede studiejaar gelegd 
zijn. Het zaJ onderwijs moeten zijn waarin de drie stromen grondslagen, ontwerp en 
produktie herkenbaar naar voren komen. Dit impliceert dat de aandacht gericht moet zijn op: 

geschikte onderwerpen, eventueel uit de industrie, 

gekwalificeerde en professionele begeleiding, 

de kosten en de wijze waarop deze gefinancierd kunnen worden. 

Een dergeJijk project zou een herkenbare plaats in het rooster van de faculteit moeten 
innemen, bijvoorbeeid in de vorm van een integratieproject werktuigbouwkunde aan het 
begin van het derde studiejaar. In deze periode van het betreffende studiejaar zou dit project 
het enige reguliere onderwijs van de faculteit moeten zijn. Een en ander vereist een zorg
vuldige en gedegen organisatorische uitwerking. 

3.4 DE NIEUWE WHW 

Oit bovenstaande is het duidelijk geworden, dat de overgang naar een nieuw studiepunten
steisel volgens de dit jaar in te voeren nieuwe 'Wet op het Hoger onderwijs en het Weten
schappeJijk onderzoek' (WHW) evenzeer is gebaseerd op een kijken naar wat in het 
buitenland gebeurt. In de afstemming van colleges zal met de nieuwe honorering rekening 
dienen te worden gehouden. In dit Iicht gezien verdient het wellicht de voorkeur colleges op 
basis van drie trimesteruren in te voeren. 

4. OPZET V AN DE EERSTE TWEE STUDIEJAREN 

4.1 BENODIGDE VOORKENNIS 

Om de studie met succes te kunnen afronden worden impliciet eisen gesteid aan de aanko
mende studenten. Tot de eisen behoort onder meer een voidoende hoog niveau aan voorken
nis, zoais bereikt wordt op het VWO met redelijke punten voor het examenpakket. De in 3.3 
genoemde insufficienties dienen door de student zelf te worden weggewerkt. Hiervoor wordt 
in het curriculum geen plaats ingeruimd. De studiebibliotheek en de PC-tuin kunnen bij de 
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oplossing een actieve rol spelen. 

Een analyse van de vakken uit het eerste jaar heeft ten aanzien van benodigde voorkennis het 
volgende overzicht opgeleverd, onderscheiden naar natuurkunde, scheikunde, wiskunde en 
overig. 

NAT: elementen uit mechanica, warmteleer, elektriciteitsleer en vloeistoffen; 

SI: basisgrootheden en grondeenheden; 
optica: wetten, lenzen, spiegels, refiectie, breking, optische atbeeldingen; 

SCH: nadruk op (maar niet uitsluitend) de anorganische chemie; 

periodiek systeem der elementen; 

metallische en niet-metallische verbindingen; 

exotherme en endotherme reacties; 

oxydatie en reductie, inerte gassen; 

verbindingen: zuur, base, zout, zeep; emulsies, additieven; 

WSK: algebra, goniometrie, beschrijvende en analytische meetkunde, stereometrie, ruimte
lijk inzicht; 
inleiding differentiaal-, integraairekening, Iimieten, functies, reeksen, statistiek; 

OVE: kennis van Engeise en Duitse taal; 
vaardigheid met betrekking tot PC-gebruik; 

economische grondbeginseien. 

4.2 VAKKEN VANUIT WPA 

De vakgroep verzorgt in het eerste studiejaar een gesloten cyclus van vakken en practica 
gericht op de orientatie en inleiding in de produktietechniek. De volgende programmatische 
beschrijvingen zijn uitgewerkt. Hierbij is getracht deze in een standaard formattering te 
formuleren. 

4C 120 Produktietechniek 1 W -1.1, 4/w; 

Deel A: Omvormen en Verbinden: 18 uur, Kals; 

StudiemateriaaI: Manufacturing Engineering and Technology, S .Kalpakjian; 

Inieiding, materiaien, oervormen, massiefomvormen - plaatomvormen, verbindingen, tribolo
gie. 

Deel B: Verspanen: 18 uur, Van der Wolf; 
Studiemateriaai: Fertigungsverfahren, Bd.1. Drehen, Frasen, Bohren, W.Konig; Normen 
voor de werktuigbouwkunde, NEN-bundel 1; 
Inleiding, produktiesysteem, grondslagen, verspaningsmodel, beitelmateriaIen, verspaanbaar
heid, produktiemiddelen, werkvoorbereiding, automatisering. 

4C320 Produktietechniek 2 W-l.3, 4/w; 

Deel A: Precision Engineering 1: Metrologie: 18 uur, Schellekens; 

Basisbegrippen bij meetprocessen: nauwkeurigheid van meetprocessen, meettechnologie in 
werkplaats en laboratorium, enige belangrijke fysische meettechnieken, introductie kwali
teitsbeheersing, constructieve aspecten van meetapparatuur. 

Deel B: Industrial Systems Engineering: 18 uur, Rooda/Mikkers; 
StudiemateriaaI: Production/Operations Management, Chase & Aquilano; 
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Het vakgebied van de industrH~le produktie, relatie produktontwerp en keuze produktieproces, 
ontwerpen van produktiesystemen en -taken, het produktiesysteem in bedrijf. 

De vakgroep verzorgt in het tweede studiejaar een aantal verdiepende vakken en practica 
gericht op kennisontwikkeling en methodologische aanpak in de produktietechnolo~ie. 

4C51O Bewerkingstechnologie W-2.?, 3/w, Kals, Ramaekers, Sillekens; 
Studiemateriaal: dictaat Bewerkingstechnologie (4558); 
Inleiding, grondslagen van de technische plasticiteitsleer, plastische instabiliteitsverschijnse
len, het bezwijken van materiaal onder mechanische belasting, procestribologie, aanvullende 
thema's. 

4C410 Produktietechnologie voor serie- en massafabricage W-2.?, 3/w; 
Deel A: Seriefabricage: 18 uur, Hijink; 
Numerieke Besturing, trillingen, bewerkingskosten, slijpen. 
Deel B: Massafabricage: 9 uur, Schrauwen; 
Bedrijfsmechanisatie, bewerkings- en transportsystemen, complexe systemen, storingsanalyse, 
samenwerkende machines. 

4C? Precision Engineering 2 W-2.?, 3/w, Schellekens; 
Ontwerpen van precisie-instrumenten en -machines, basispatronen voor het ontwerpen op 
precisie, constructieve aspecten, modelleren van afwijkingen in machines en instrumenten, 
machine metrologie, softwarecorrectie, cases. 

4C? Specificeren van industriele systemen, W-2.?, 3/w, Rooda; 
Procescalculus beschrijft industriele systemen, modelleren van tlow-produktie, job-produktie, 
distributiesystemen en machines, casestudy. 

4.3 VIS IE OP VAKKEN UIT ANDERE VAKGROEPEN EN FACULTEITEN 

De vakgroep is vrij autonoom in het bepalen van de onderwerpen van haar vakkenpakketten. 
Dit kan er toe leiden dat het bijbrengen van alle nodige kennis door eigen mensen wordt 
gedaan. Dit is geen gewenste toestand. Elders streeft men naar 'terug naar de basis', 
waarmee bedoeld wordt dat aIle onderzoek, energie en middelen gericht worden op de 
basisactiviteiten, die van levensbelang zijn voor de organisatie. Andere activiteiten worden 
uitbesteed aan andere partijen die op dat gebied de expertise bezitten en dit werk beter en 
goedkoper kunnen verrichten. Hulp van andere stromen en richtingen is op tal van punten 
nodig. 
Uit een zorgvuldige analyse van het vakgroepspakket is naar voren gekomen dat hulp op de 
volgende punten gewenst of noodzakelijk is en dat behandeling elders deze onderwerpen 
beter tot haar recht doen komen. Een op WPA afgestemde visie is daarbij wenselijk. Dit 
laatste aspect geldt in sterkere mate voor de vakken die van buiten de faculteit worden 
toegeleverd. Een op de faculteit der Werktuigbouwkunde afgestemde visie is daarbij alleszins 
wenselijk. De faculteit wenst hierbij uitdrukkelijk haar inbreng te leveren. 
Er wordt onderscheiden naar werktuigbouwkunde (niet-produktietechniek), wiskunde, 
informatica, natuurkunde, elektrotechniek en bedrijfskunde. 
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WKB: ruimtelijk inzicht, tekening lezen, ISO-passingstelsel, 2D- en 3D-tekenen; 

werktuigen: opbouw, (elektrische) aandrijving, arbeid, vermogen, geleidingen, slede, 
mechanismen, overbrengingen, machinecomponenten, -ontwerp; 
idee van 'simultaneous engineering', kostenopbouw tijdens ontwerpproces; 
warmteleer: specifieke warmte, geleiding, convectie, straling, latente warmte, -
stollingstraject, uitzetting/krimp, aggregatietoestanden, warmte- en stoftransport, 
energiebalans; 

statica: kracht, koppel, moment, evenwicht; 

kinematica: verplaatsing, (relatieve) snelheid, versnelling; 

tribologie: wrijving, oppervlakteruwheid, adhesie; 

dynamica: massa, gedrag machineonderdelen, berekening trillingsmodi en eigenfre
quenties; 
sterkteleer: spanning, rek, wet van Hooke, cirkels van Mohr, Tresca, von Mises, 
vervormingsleer; 

regeltechniek: meet- en regelprincipes; 

materiaalkunde: atoomstructuren, structuur van kristallijne vaste stoffen, imperfecties, 
diffusie, mechanische eigenschappen, dislocaties en verstevigingsmechanismen, falen, 
fasediagrammen, -transformaties, warmtebehandelingen, legeringen, keramieken, 
polymeren, composieten, corrosie, thermische eigenschappen; 

WSK: differentialen: partieel, totaal, bewegingsvergelijking; 

integral en: oppervlakte, volume; 

INF: 
NAT: 

ELE: 

BDK: 

(Iogaritmische) functies, o.a. van meer variabelen; 
Iimieten, rijen, reeksen, reeksontwikkelingen; 

Iineaire algebra: lineaire vergelijkingen en afbeeldingen, matrix voorstellingen, -
rekening, -transformatie, vectorrekening; 

fouriertheorie, -analyse en transformatie, laplacetransformatie, signaalverwerking, 

statistiek, stochastische processen, kansverdeling, correlatie; 

datastructuren, object georienteerd modelleren; 

thermod ynamica; 

fysische optica, licht als golfverschijnsel, EM-velden, wetten van Maxwell, buiging, 
interferentie, polarisatie, dubbele breking; 
wetten van Ohm, Kirchhoff, netwerktheorie, weerstand, capaciteit, inductie, transfor
mator, brugmetingen, wissel-, gelijkspanning, spanningsdeling; 
kosten. 

De studierichtingscommissie van de faculteit dient aan te geven wat de inhoud moet worden 
van de niet specifieke vakken: 

wiskunde, statistiek, 

informatica, 

natuurkunde, fysica, optica, 

elektriciteitsleer, 

bedrijfskunde. 
Deze commissie dient goed te keuren wie deze vakken verzorgt. Gedacht kan worden aan 
bijdragen uit meerdere leerstoelen en aan serviceonderwijs. 
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4.4 ALGEMEEN 

Het ligt in de bedoeling per sectie te komen tot duidelijk aanbevolen literatuur waarop 
gedurende de gehele studie teruggevallen wordt qua gebruikt jargon, aanvulling van alsnog 
benodigde domeinkennis en wat dies meer zij. Tot op heden zijn in dit licht aangegeven: 

W.D.Callister, Materials Science and Engineering, An introduction, J.Wiley & Sons (1991); 

R.B.Chase & NJ.Aquilano, Production/Operations Management, IRWIN (1992); 

E.C.Doebelin, Measurement Systems, McGraw Hill (1990); 

H.Hart, EinfUhrung in die Messtechnik, VEB Verlag Technik (1989); 

S.Kalpakjian, Manufacturing and Technology, Addison Wesley (1989); 
W.Konig, Fertigungsverfahren, Bd.l. Drehen, Fdisen, Bohren, VDI Verlag (1990); 
HJ.Warnecke, e.a., Kostenrechnung fUr Ingenieure, Hanser (1990). 

Dit overzicht kan indien aangevuld door de andere vakgroepen leiden tot een Jijst van 15 ~ 
20 boeken representatief voor de werktuigbouwkunde. 

Het beschikken over bronnen voor gebezigd vakjargon wordt zeer gewenst geacht en heeft 
menig docent zelf als plezierig ervaren. 

Op de colleges worden 'topics' van de stof besproken. Meer dan op het HBO en zeker meer 
dan op het VWO is bij een universitaire opleiding de zelfstudie een wezenlijk deel. Om dit 
mogeJijk te maken is de bovengenoemde Iiteratuur aanbevolen. 

5. OPZET VAN DE LAATSTE TWEE STUDIEJAREN 

De vakgroep verzorgt in het derde studiejaar een onderwijsaanbod gericht op synthese, 
samensmelting en verdieping van de domein kennis en in het vierde jaar een gebruiksfase 
gericht op inpassing en zelftoetsing van de verworven kennis en ervaring. 

In het derde studiejaar komt de identiteit van de gekozen sectie naar voren. Ook is het derde 
studiejaar de fase waarin de keuze voor een meer applicatie gerichte opleiding respectievelijk 
een meer theoretisch gefundeerde opieiding mogelijk wordt. Dit krijgt dan vorm in het uitein
deJijk gekozen eindstudie vakkenpakket afgestemd op de persoon van de student zelf. De 
keuze voor een A- respectievelijk B-stroom is hierbij inbegrepen. 
In het vierde studiejaar kan een duidelijke splitsing nader geaccentueerd worden door middel 
van de bijzondere onderwerpen (BO) colleges en door deze uit te breiden met enerzijds 
kunde- en ervaringsaspecten, 'vingeroefeningen'; en anderzijds meer individuele rapportages 
na intensieve bestudering van door docenten aangewezen gedeelten. Door facultatief stell en 
van een en ander is zeker een bevredigende vormgeving met behoud van kwaliteitsniveau 
mogelijk. 

In de studiegids is onder 'Regeling van de eindstudie in vakgroep WPA' opgenomen hoe aan 
de nadere uitwerking van een en ander vorm kan worden gegeven. Kortheidshalve wordt hier 
met deze verwijzing volstaan. 



13 

6. CONCLUSIES EN OPMERKINGEN CURRICULUM 

De vakgroep is van mening dat het formuleren van eindtermen per studiejaar een belangrijke 
zaak is. De ingenieursopleiding moet gericht zijn op de taak die de ingenieur gaat vervullen. 
Tijdens de studie moet het de student steeds duidelijker worden hoe deze taak er later komt 
uit te zien. 

De TU-ingenieur krijgt in de toekomst meer te maken met het 'buitenland'; hetzij door in het 
buitenland een werkkring te vervullen, maar ook in Nederland door samen te werken met in 
het buitenland opgeleide coUega's. Daarom is ook gekeken naar vergelijkbare studies in het 
buitenland. Enkele voorbeelden van goed bekend staande opleidingen zijn in dit rapport 
besproken. 
De TU-ingenieur dient zich te onderscheiden van de HBO-ingenieur. De vakgroep is van 
mening dat uit dit verschil moet btijken dat de TV-ingenieur theoretisch goed geschoold is en 
zelfstandig in staat is tot het ontwikkelen van nieuwe methoden. Het leren gebruiken van 
standaardpakketten wordt hiervoor als onvoldoende beschouwd. De W-ingenieur is geen 
fysicus maar een ingenieur die het gehele traject van concept tot gereed produkt en het 
gebruik ervan kan overzien. Dit terrein is zo breed dat de W-ingenieur te maken krijgt met 
deskundigen uit andere technische disciplines (fysici, chemici, elektrotechnici, informatici en 
bedrijfskundigen) en niet-technische disciplines. Met deze anderen moet hij/zij samenwerken 
en communiceren en van deze anderen de essentie van het werk begrijpen en vertalen in 
doelstelJingen voor het eigen werktuigbouwkundige werk. 

Naast een goed studieprogramma verdienen andere methoden om het studierendement te 
verhogen de aandacht. Behalve de bestaande activiteiten worden op deze plaats nog genoemd: 
'summerclasses' en 'intake'gesprekken. 

Het ontwikkelen van een curriculum is een gebeuren dat gezamenIijk door betrokken partijen 
in goede harmonie en met respect voor elkaar tot stand moet komen. Een gescheiden 
optreden van de stromen fundamenten, constructie en produktie dient vermeden te worden. 
De maatschappij vraagt om W-ingenieurs en niet om basis-, constructie-, of produktiein
genieurs. 
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BIJLAGE 

Gedetailleerde uitwerking van de door WP A aangeboden vakken: 

Het eerste studiejaar. 

4C 120 Produktietechniek 1 W -1.1 hoorcollege, 4/w; 
Deel A: Omvormen en Verbinden: 18 uur, Kals; 
Studiemateriaal: Manufacturing Engineering and Technology, S.Kalpakjian. 
Inleiding: historische ontwikkeling; begrippen; relatie ontwerpen-fabriceren; kosten; milieu
aspecten. 
Materialen: werkstuk- en gereedschapmateriaal; functionele en bewerkingseigenschappen; 
koud en warm bewerken; mechanische beproeving (trek, stuik, torsie; buigen, hardheid); 
vloeikromme; temperatuur- en snelheidsinvloed; scheuren, breken (ductiel, bros); staalsoorten 
(rol legeringselementen, HSLA-staal, roestvast staal); non-ferrometalen; keramiek, grafiet, 
diamant, glas; composiet-materialen; bewerken van keramiek en glas. 
Oervormen: beginselen van het gieten (stolling, stroming, ovens, gietfouten); metaalgietpro
cessen; ontwerp en economie van vormgeving door gieten; poedermetallurgie (poederpro
duktie, compacteren, sinteren, afwerken; kosten). 
Massiefomvormen - Plaatomvormen: walsen en smeden (beginselen, nauwkeurigheid); 
walsprocessen; smeedgereedschappen en -werktuigen; extruderen en trekken; pons en en 
snijden; plaat- en stripbuigen; buisomvormen; dieptrekken; bijzondere processen. 
Verbinden: lassen, solderen, lijmen, mechanische verbindingen; soorten lasprocessen, 
snijden. 
Tribologie: wrijving, smering, slijtage van gereedschappen; oppervlaktebehandelingen. 

Deel B: Verspanen: 18 uur, Van der Wolf; 
Studiemateriaal: Fertigungsverfahren, Bd.I. Drehen, Frasen, Bohren, W.Konig; Normen 
voor de werktuigbouwkunde, NEN-bundel 1. 
Inleiding: historisch overzicht, evolutie; relatieve en absolute maaknauwkeurigheid; produkt: 
vormgeving gericht op functie en reproduceerbaarheid; overzicht verspanende bewerkingen 
op basis van hoofd-, aanzet- en instelbeweging. 
Produktiesysteem: produktcyclus, geometrische en technologische informatie; kwaliteit, ISO
passingstelsel, NEN-bundel. 
Grondslagen: begrippen en symbolen verspaning; beitelgeometrie. 
Verspaningsmodel: opbouw model, mogelijkheden; geprogrammeerde instructie. 
Beitel material en: soorten; taaiheid, thermische spanningsgevoeJigheid; slijtage. 
Verspaanbaarheid: technologische informatie; standtijd gereedschap; krachten en vermogens; 
ruwheden. 
Produktiemiddelen: proceseisen, instelmogelijkheden; bewerkingsdiagrammen. 
Werkvoorbereiding: optimale instelling; minimale tijd en kosten; invloed automatisering: 
serie- en massafabricage. 
Automatisering: tlexibel en star; informatiesoorten: codering volgens DIN 66025; verwerking 
technologische gegevens; CIM. 

4C320 Produktietechniek 2 W-1.3 hoorcollege, 4/w; 
Deel A: Precision Engineering 1: Metrologie: 18 uur, Schellekens; 
Studiemateriaal: Measurement Systems, Doebelin en Einfiihrung in die Messtechnik, Hart. 
Basisbegrippen bij meetprocessen: algemene beschrijving; grootheden en eenheden, meetme-
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thoden; meetinstrumenten en meetsystemen; beschrijving van meetsystemen in onderde
len/sensorprincipes; eigenschappen van meetsystemen. 
Nauwkeurigheid van meetprocessen: afwijkingenanalyse; statische afwijkingen: toevallige en 
systematische; doorrekening van afwijkingen, kalibratie; dynamisch gedrag van meetinstru
menten; errorbudgetten. 
Meettechnologie in werkplaats en laboratorium: overzicht basisprincipes voor geometrische 
metingen, lengte en hoek; behandeling belangrijkste instrumenten en meetmiddelen; gege
vensverwerking; afwijkingen bij dimensionele metingen. 
Enige belangrijke fysische meettechnieken: meten van kracht en massa; van druk; van 
temperatuur; interferometrie. 
Introductie kwaliteitsbeheersing: basisbegrippen; methodieken; ISO-9000. 
Constructieve aspecten van meetapparatuur: basisregels voor precisieconstructies; geome
trisch, thermomechanisch en dynamisch gedrag; constructieve elementen. 

Deel B: Industrial Systems Engineering 18 uur, Rooda/Mikkers; 
Studiemateriaal: Production/Operations Management, Chase & Aquilano. 
Het vakgebied van de industriele produktie: overzicht; produktiviteit en concurrentiegedrag. 
Relatie produktontwerp en keuze produktieproces: wachtrijtheorie en verdelingen; kwaliteits
beheer: TQM en SPC. 
Ontwerpen van produktiesystemen en -taken: 'Just in Time' produktiesystemen; capaciteits
planning; lineaire programmering; proces- en produktlayout. 
Het produktiesysteem in bedrijf: voorraadbeheer met onatbankelijke en met atbankelijke 
vraag (MRP); voorspeltechnieken; produktieplanning en -beheer. 

Het tweede studiejaar. 

4C51O Bewerkingstechnologie W -2.?, hoorcollege, 3/w, Kals, Ramaekers, Sillekens; 
Studiemateriaal: dictaat Bewerkingstechnologie (4558). 
Inleiding: technologische doorsnijding van de mechanische bewerkingsprocessen naar 
probleemcategorieen. 
Grondslagen van de technische plasticiteitsleer: elementaire begrippen (rek en deformatie, 
reksnelheid, koudversteviging, spanningstoestand); plastisch deformatiemodel voor isotroop 
materiaal (constitutieve vergelijkingen, vloeicriteria, effectieve rek); deformatieweg; 
introductie procesmodellering (schillen, bovengrens, eindige elementen). 
Plastische instabiliteitsverschijnselen: grensvervormingskromme (lokale/globale instabiliteit), 
toepassingen (buigen, bulgetest, bolexpansie, dieptrekken); thermische instabiliteit (materiaal
gevoeligheid). 
Het bezwijken van materiaal onder mechanische belasting: bezwijkcriteria; plastische 
kerfwerking; ductiliteitskromme. 
Procestribologie: wrijvingsmodellen; drukberg; maat- en vormafwijkingen bij het pletten. 
Aanvullende thema's: plastisch deformatiemodel voor anisotroop materiaal, anisotropiefac
toren (technische definitie, loodrechte en vlakke anisotropie), Hosford-Backofenrnodel; de 
invloed van het materiaal op de deformatieverdeling (gevoeligheidsfactor). 

4C41O Produktietechnologie voor serie- en massafabricage W-2.? hoorcollege, 3/w; 
Deel A: Seriefabricage: 18 uur, Hijink; 
Studiemateriaal: Technische Verspaning, deel 2 (4541). 
Numerieke Besturing: inleiding, concept, informatiestromen, economische voordelen, toepas
singsgebied; NC-programmeren, basisbegrippen, nul- en referentiepunten, bewegings
instructies, hulpfuncties, vrijheidsgraden bij produktiemiddelen; besturingen, aandrijvingen en 
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meetsystemen, punt-, lijn- en contourbesturing, open- en gesloten besturing, elektromotoren, 
regeling voor aandrijvingen, indeling van meetsystemen, incrementele digitale meetsystemen. 
Trillingen: overdracht van het produktiemiddel; bepaling stabiliteitsgrens. 
Bewerkingskosten: inleiding, kostenopbouw; beitelslijtage bij enkel- en meervoudige 
bewerkingen; optimaie bewerkingscondities, begrenzingen; rekenprogramma BID. 
Slijpen: inieiding, begrippen, definities; slijpschijven: samenstelling, structuur, hardheid en 
slijtagebestendigheid, codering; technoiogische informatie: ruwheid, slijpkrachten, specifieke 
verspaningsarbeid, slijpverhouding; slijpkaarten; kostenopbouw, optimalisatie. 

Deel B: Massafabricage: 9 uur, Schrauwen; 
Studiemateriaal: Inleiding Bedrijfsmechanisatie (4544). 
Bedrijfsmechanisatie: definities, taken, ontwerpen van een systeem, projectplanning; 
bewerkingen, wordingsgeschiedenis samengesteld produkt, mechanisatiegraad. 
Bewerkings- en transportsystemen: blokschema's, cyclustijd, doorlooptijd, rondlooptijd; 
draagblokken; werkprogramma, bewegingsplan; verkorting cyclustijd, parallelschakeling. 
Complexe systemen: meervoudig werkende systemen, grondbeginselen, mogelijkheden; 
relatieve beweging van draag- en werkblokken, confrontatie-typen; primaire en secunda ire 
functies van draagblokken, vormdraagblokken; hulpdraagblokken, hulpwerkblokken, servo-, 
elektrische- en persluchtaandrijvingen. 
Storingsanalyse: slecht functionerende draagblokken, uitval; vermijden van storingen. 
Samenwerkende machines: cyclustijd en groepsverband; toevoerinrichtingen. 

4C? Precision Engineering 2 W -2.?, hoorcollege, 3/w, Schellekens. 
Ontwerpen van precisie-instrumenten en machines: introductie, ontwikkeling van precisie: 
van historie naar toekomst. 
Basispatronen voor het ontwerpen op precisie: Abbe-principe; kinematische constructie 
(vrijheidsgraden); isolatie van omgeving; repeatability; structuur machine: structuur tussen 
werkstuk en gereedschap/taster; aandrijving - sleden: een systeem; keuze material en; 
metrologisch systeem in de machine: meetsystemen en hun positie; thermomechanisch 
gedrag; errorbudget. 
Constructieve aspecten: constructie-elementen (DDP); lageringen lucht/olie; aandrijvingen; 
dynamisch + thermomechanisch. 
Modelleren van afwijkingen in machines en instrumenten: geometrie; thermisch gedrag; 
eindige stijfheid; cases: CMM, Maho; (dynamisch gedrag). 
Machine metrologie: bepalen van afwijkingen in machines en instrumenten; meetmiddelen: 
interferometrie, rechtheid, vlakheid, rotatie, thermisch gedrag; meettechnieken + analyse; 
cases CMM, Maho. 
Softwarecorrectie: methodieken/uitgangspunten; modellering; meettechnieken; realisatie en 
resultaten. 
Cases: realisatie meetmachine met softwarecorrectie, precisiebewerkingsmachine. 

4C? Specificeren van industriele systemen, W-2.?, hoorcollege, 2/w, Rooda; 
Studiemateriaal: dictaat. 
Procescalculus beschrijft industriele systemen: sequentieel versus parallel; systemen versus 
modellen; object georienteerde technieken; analyse van gegevens en statistische technieken; 
toegepaste begrippen. 
Modelleren van: flow-produktie (produkt georienteerd); job-produktie (proces georienteerd); 
distributiesystemen; machines. 
Casestudy. 
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