
 
 
 
 
 

Leerstoelen dossier 
Hoogleraren Civiele Techniek, 

door Leo Woudstra
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! Beton- , hout-, staalcontructies. 
! Watermanagement. 
! Verkeer en vervoer. 
! Vloeistofmechanica.

Civiele Techniek, wat is dit?



! Management van de faculteit. 
! Benoemingen. 
! Secretariaat. 
! Beheer van het faculteitsarchief

 
 
Bestuur Civiele Techniek 



Probleemstelling; 

• Het dynamische en semi-statische faculteitsarchief is 
ondergebracht in een Paternosterkast op kamer 2.53, 
waar ook het faculteitssecretariaat gevestigd is.  

• Met het oog op HNW (informatie tot je beschikking 
hebben, tijd- en plaatsonafhankelijk) en flexibele 
huisvesting van het faculteitssecretariaat is digitalisering 
van het archief een voorwaarde.  

• Vandaar dat nu een Plan van Aanpak (PvA) gemaakt 
wordt om afscheid te nemen van de fysieke documenten 
in het faculteitsarchief.



Project Brief  

• De Project Brief is een beknopte versie van de PID. Bij een D 
project kan na goedkeuring van de Project Brief door de 
opdrachtgever het project starten.  

• Bij een A project wordt eerst de Project Brief geschreven. Na 
goedkeuring hiervan door de Stuurgroep stelt de 
projectmanager het uitgebreide PID op. Omvang in geld <100k 
en in capaciteit <1200u. Het project heeft een kleine impact 
op de continuïteit van primaire processen en bedrijfprocessen 
en een kleine impact op het imago van de TUD. 

• Omvang in geld >100k en in capaciteit >1200u. Project heeft 
een grote impact op de continuïteit van primaire processen en 
bedrijfsprocessen en een grote impact op het imago van de 
TUD.



Projectachtergrond 

• CiTG heeft van de meeste leerstoelen/hoogleraren een papieren 
dossier. Met het oog op HNW willen ze hier op termijn (binnen 
1 jaar) van af. Wel willen ze toegang tot deze informatie 
houden. 

• Het zijn er ongeveer 70 dossiers van gemiddeld 10 cm dik. 
• Daarnaast zijn er 15 dossiers van hoogleraren die met ontslag 

zijn of met emeritaat. 
• Het digitaliseren van de leerstoelendossiers dient ter 

ondersteuning van het leerstoelenoverzicht. Men wil bijhouden 
door de tijd wat er met een leerstoel is gebeurd en welke 
invloed de leerstoelhouders op de leerstoel hebben gehad en 
welke nieuwe leerstoelen er bij zijn gekomen of welke 
leerstoelen qua omschrijving zijn veranderd en waarom.
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