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- de plaats van het bureau. beschouwd in het licht van de activiteiten
van de groep op het gebied van onderwijs en onderzoek.
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werkprogramma voor het bureau. vastgesteld.
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structurale .opbouv.' van het burecl.U gegeven.
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Teneinde te bereiken dat de versehillende secties van de groep zich
zoveel mogelijk kunnen bezighouden met het eigenlijke werk op het
gebied van onderwija en onderzoek beschikt de groep over een
centrale instantie, het bureau van de groep, dat ten behoeve van
opzet en uitvoering van onderwijs en onderzoek informatie verstrekt,
voorziet in materiele en peraonele behoeften en dat bovendien zorg
draagt voor coordinatie van peraonele en materiele belangen van de
groep als geheel gezien binnen de afdeling der w.erktuigbouwkunde.
Voor de uitvoering van het eigenlijke werk op het gebied van onderwijs en onderzoek hebben de seeties in het algemeen en in hoofdzaak
behoefte aan:

.

1. Informatie
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Voorafgaand san of tijdens de uitvoering van onderwijsopgaven of
objecten van onderzoek hebben de sec ties behoefte aan:
a) literatuurgegevens
b) technisehe informatie op het gebied van uitrusting en materiaal
c) kostprijsinformatie
.
d) Ievertijdinformatie
e) informatie op het gebied van personele voorziening
~,-

De betreffende informatie moet beschikbaar komen.
2. Personele hulE
~
V~~r het uitvoeren van onderwijs opgaven en objecten van onderzoek
moeten de seeties in het algemeen beschikken over:
~) personele hulp van buiten de seeties
b) op Iangere termijn zal .er sprake zijn van het vervangen van
personeel en het aantrekken van nieuw personeel. Hierin moet
worden voorzien.
In beide gevallen moeten de bekwaamheden van dit personeel vastgesteld worf1J':n.
e) Het zal ook voor kunnen komen dat personee1' een opleiding moet
ontvangen alvorens hetjleen.uit te voeren taak op zieh kan nemen.
De aard van de opleiding en het personeel dat deze moet krijgen
moet vastgesteld worden en de opleiding moet worden verzorgd.

3. Uitrusting
Ten aanzien van bij onderwijs en onderzoek benodigde uitrusting
moet worden vastgesteld van welke uitrusting gebruik gemaakt kan
worden, hetgeen wordt geindiceerd door de volgende vragen:
a) is de uitrusting binnen de groep beschikbaar
b) is de uitrusting binnen de TH beschikbaar
e) kan zij elders-geleend worden
d) moet zij aangeschaft worden
e) moet/kan uitrusting volgens a t/m d eventueel aangepast worden'
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f) moet er speciaJ,e uitrusting ontworpen worden.'
Nadat e.e.a. naar genoegen van de secties 0pgelost is; moet 'gezorgd wqrden dat de betr. uitrusting (evt. geijkt) ',beschikbaar komt.

4. Materiaal
Vastgesteld moet worden welk materiaal (specificaties, voorbewer~'
king, hoeveelheden) er voor onderwijs en onderzoek nodig is. Het
materiaal moet (evt. gekeurd) beschikbaar komen.
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Daar de zorg voor de behoeften ad. 1 t/m 4 in feite niet tbt het
eigenlijke werk op het gebied van onderwija en onderzoek behoort
neemt het bureau van de groep deze van de secties over.
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Het is hier.bij van groot belang dat het bureau ook in behoeften
voorziet indien de secties slechts zeer beperkte gegevens dienaangaande kunnen verstrekken.
Tevens dat het in deze behoeften voorziet in een vorm welke zoveel
mogelijk !lpasklaar" is, dwz.dat de secties hiervan zoveel mogelijk
een direct gebruik voor hun doeleinden kunnen maken en zo weinig
mogelijk. tijd behoeven te besteden aan een verdere aanpassing, behandeling, verzorging e.d.
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Hiervoor moet het bureau in nauw contact staan met het voorgenomen
en lopende werk op het gebied van onderw~js en onderzoek t waardoor
het tevens een zo groot mogelijke "service" en evt. ook ttongevraagde
service" kan en moet verlenen.
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Uiteraard moet steeds in de behoeften worden voldaan binnen en/of
gedurende bepaalde tijdsperioden.
Het bureau moet hiervoor een levertijden bewaking uitoefenen en mede in verband met de gewenste coordinatie van personele en materieIe belangen - een planning verzorgen.
Omgekeerd moeten de leiders van de secties voor onderwijs en onderzoek daarbij begrip hebben voor de problematiek van een planning en
hun medewerking verlenen indien zij door een verschuiving in de
tijd of mogelijk door het gebruik van andere uitrusting het bureau
kunnen helJlen een aantrekkelijker tijdschema op te stellen.
V~~r het uitvoeren van deze taak beschikt het bureau o.m. over de
volgende materiele hulpmiddelen en contacten:

1.

Informatie
a) literatuurgegevens
Documentatie-:;-. Bibliotheek THE, etc.
~) technische informatie
- zie ad 3 en 4

~
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• c) koatprijainformatie
d) levertijdinformatie
- kostprijzen documentatie
- contacten met leveranciers
- CTD
- planning-systeem
e) personel. informatie
- zie ad. 2.
2. Personele hulE
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a) planningsysteem
b) lopende en toekomstige personeel-formaties
- contact met het bureau van afd. W
- lopende vacature meldingen
- taakanalysen
- contact met planbureau
c) contacten met opleidingsinstituten enbedrijven.

3. Uitrusting
- registratie-systemen van groep en TR
- specificatie-systeem van de groep
(machine-,apparaten-.instrumenten-kaarten)
- archief gebruiksaanwijzingen, bedrijfsvoorschriften •• d.
- contacten met specialisten binnen de groep, binnen qfd. W en
binnen andere afdelingen der TH.
_ contacten met instituten en bedrijven
- contacten met leveranciers
- vraagbaken
- technische documentatie WT
- technische documentatie CTD-TR
- CTD'
_ tlhulp"laboratoria wor( zie blz.6)
_ gereedschaptekenkamer WT
- planning systeem
- levertijden bewaking

4. Materiaal
- technische documentatie WT
technische documentatie CTD~TR
materiaal specificaties (handboeken, normbladen e.d.)
contacten met specialisten binnen de groep, afdeling W en
andere afdeli'ngen der TR
contacten met instituten en bedrijven
- contacten met 1everanciers
- CTn
- "hulp"laboratoria WT (zie blz. 6)
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, - voorraadadministratie (incl. reservering van materiaal)
- levertijden bewaking
- planning systeem
Het is duidelijk dat het een eerste zorg is v~~r het bureau van de
groep dat haar systematische gegevens en haar beheersmiddelen
voortdurend aangepast zijn aan de ei~en van de groep.
In dit verband dienen vooral te worden herhaald:
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Ook dient te worden gewezen op het belang van het onderhouden en
bevorderen van goede contacten met de diverse in het voorgaande genoemde
specialisten o~ specialistische instantie~
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registratiesysteem
specificatie systeem
gebruiksaanwijzingen. bedieningsvoorschriften a.d.
technische documentatie
.
planning systeem
voorraadadministratie incl. reservering
levertijden bewaking.
,

.

Voor een goede gang van zaken binnen de groep eJi voor de verzorging van
de ext erne contacten van de groep moeten een aantal opgaven van algemeen
karakter worden behandeld, hetgeen eveneens tot de taak van.. het bureau
van de groep behoort.
Tot dergelijke opgaven worden gerekend:
a) Interne aangelegenheden:
- algemene orde
- systematisch onderhoud en revisie Van uitrusting van de groep
- vastlegging van gebruikservaring met uitrusting
beheer van de rapporten Van de groep
opstelling en uit~te van Mores-bladen van de groep
beheer van gereedschappen
beheer van meubilair - sleutelbeheer en sleutelverzorging
- verlof behandelimg
algemeen archief
budget contrale
periodieke herziening van het ontwikkelingsplan van de groep
- secretariaatsopgaven
- algemeen organisatorische opgaven
b) Externe aangelegenheden
- onderhoud gebouwen en installaties
wijziging gebouwen en installaties
nieuwbouw aangelegenheden
contacten met bureau inkoop en verzorging van de inkoopprocedure
contacten met CPD en verzorging van de sollicitatie-procedure
- contacten met afd. W
- contacten met bureau huisvesting
- contacten met huishoudelijke dienst en reisbureau.
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contacten met' planbureau (bureau taakanalyse)
organisatie van excursies (intern, extern)
contacten met CAD
bewonings problematiek
uitbreiding van meubilair (civiel en technisch)

Het bureau van de groep fungeert dus bovendien als centrale informatie
en contactorgaan voor algemene ext erne aangelegenheden.
De groep beschikt o.m. over een vijftal "hulp"-laboratoria n.l.:
-

mechanisch laboratorium
meettechnisch laboratorium
electronisch laboratorium
tracer laboratorium
metaal fysisch laboratorium

waarin werkzaamheden verband houdend met de voorbereiding en/of ondersteuning van onderwijs en onderzoek kunnen worden verricht.
Aan het hoofd van ieder Van deze laboratoria staat een leider van het
betreffende laboratorium.
Deze laboratoria beschi~~en tevens over het personael dat in aanmerking
komt voor het verlenen van personele hulp als,bedoeld ad.2.
De leiders van deze laboratoria stellen in voorkomende gevallen·vast
, wie van hun mensen de benodigde hulp zal verlenen.
De materiele uitrusting welke direct ter beschikking staat van de
groep is gespli tst in een vij ftal soorten n.l.: '
-

mechanische uitrusting
meettechnische uitrusting
electronlsche uitrusting
kernfysische resp. tracertechnische uitrusting
metaalfysische uitrusting

Het dagelijks beheer van
leiders van de hierboven
Deze!leiders zien er dus
uitrusting op hun gebied
woord is.

deze soorten uitrusting is gedelegeerd aan de
genoemde overeenkomstige laboratoria.
tevens op toe dat de beschikbaarstelling van
en het gebruik dat ervan ge'maakt wordt verant-_

Afzonderlijk dient te worden vermeld dat de groep beschikt over een:
- gereedschaptekenkamer
waar, onder algemene leiding van de 1e gereedschapsconstructeur, speciale
gereedschappen en andere uitrusting van mechanisch karakter kunnen worden ontworpen.
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Ret bureau van de groep wordt geleid door een bedrijfsleider, die zijn
taak uitoefent onder gezag van de hoogleraar van de graep.
De bedrijfsleider beschikt door deelname' aan staf- en werk-besprekingen
over eeninzicht in de belangen van onderwijs en onderzoek.
Bij de uitoefening Van zijn taak wordt de bedrijfsleider geassisteerd
door:
A. Documentalist
Nelke o.m. toegang heeft tot de gegevens van Dpcumentatie-W- en in
'staat is zelfstandig literatuur-recher~he te verrichten op de
wetenschappelijke gebieden van de groep, alsmede op 11teratuur gebied kan assisteren bij onderwijs, in het bijzonder ten behoeve
van de eindstudie. Deze functionaris verstrekt informatie bedoeld
ad. 1a).
Verder beheert hij de rapport en Van de groept de doeumentatiearehieven van de hooglerarenen stafleden van de groep, en de groeps~
bibliotheek (resp. de bibliotheken van de seeties van de groep).

B. Teehnische assistent
Op H.T.S. niveau en met een zodanige ervaring dat hij o.m.
1. technische informatie bedoeld ad. 1b. kan verstrekken
2. in overleg met de leiders van de hiervoor genoemde laboratoria
de personele hulp bedoeld ad. 2a kan organiseren
3. het keuze prQbleem bedoeld ad. 3 en 4 tot een oplossing kan
brengen o.m. in ov.rleg met de leiders van de hiervoor
genoemde laboratoria welke toezien op een verantwoord gebruik van
de materiele ~itrusting van de groep.
4. in overleg met de leiders van de seeties voor onderwijs en onderzoek een planning op kan stellen welke voorziet in hun personele
en materiele behoeften.
Bestreken worden daarbij o.a.
- werktuigkunde
- werkplaatstechniek
- produktietechniek
•
- meettechnisehe apparatuur
- eleetronische apparatuur
- kernfysische resp. tracertechnische apparatuur
- metaalfysische apparatuur
- fotografische teehnieken
De administratieve gegevens voor het opstellen van de planning worden
hem verstrekt door:
C. Technisch administratieve assistent
op lager niveau - voor het uitvoeren van routine werkzaamheden op
technisch-administratief gebied, het optreden als verbindingsman en
het uitvoeren van algemene werkzaamheden volgens opdracht.
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GereedschaEsconstructeur
voor het ontwerpen van gereedschappen en uitrusting op mechanisch
gebied.
1

E. Leider mechanisch laboratorium
voor het beschikbaar stellen van personele hulp
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1.
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2. voor het beschikbaar stellen van uitrusting
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3. voor vervaardiging en 'aanpassing van uitrusting
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e.e.a. op mechanisch gebied
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F. Leider meettechnisch laboratorium
als E, echter op meettechnisch gebied
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G. Leider electronisch laboratorium
als E, echter op electronisch gebied
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H. Leider tracer-Iaboratorium
als E, echter op kernfysisch resp. tracer-technisch gebied
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J. Leider metaal fysisch laboratorium

als E, echter op metaalfysisch gebied
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Op pag. 10 is een schema gegeven van de structurele opbouw van het
bureau van de groep. Dit schema is een nadere uitwerking van de linkerhelft van het schema op pag. 54-55 van het ontwikkelingsplan van de
groep.
Opgemerkt dient te worden dat de leiders van de genoemde laboratoria
tevens optreden als leider van een of meer secties van onderwijs en
onderzoek en weI:
- tevens leider van:
sectie 12.1. Practicum Propadeuse
12.3. Practicum lastechniek
12.4. Practieum giettechniek
Leidei meettechniseh laboratorium- tevens leider van:
(ad. F.)
seetie 1.
meettechniek
12,2, Praetieum meettechniek
Leider ~echaniseh laboratorium
(ad. E.)

Leider eleetroniseh laboratorium _ p.m.=
(ad. G.)
toegevoegd aan leider van
seetie 1.
meetteehniek
Leider tracer laboratorium
- tevensleider van:
(ad. H.)
seetle 3.
slijtage snijdend ger.edschap
Leider metaalfysiseh laboratorium
(ad. J.)

- tevens leider van:
nee tie 9.
niet destruetief
materiaal onderzoek
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Dit verband is met gestippelde lijnen in het structuur-schema tot
uitdrukking gebracht.

-

Voor de verwezenlijking van de in het voorgaande beschreven gedachten
is het in de eerste plaats nodig dat er voldoende technische en algemene
gegevens verzameld en systematisch vastgelegd worden.
Dit 1.1'erk zal eerst zijn beslag kunnen gaan krijgen indien het bureau
van de groep over tedhnische assistentie (ad'. B) besc"hikt.
Daar op dit gebied ook zeer veel werk op lager niveau, o.a. in de
laboratoria, verricht moet worden zal e.e.a. meer bespoedigd worden
naarmate in een vroeger stadium ook een technisch-administratief
assistent (ad.C) wordt aangetrokken.
In de praktijk moet nog blijken in welkefase van ontwikkeling aan
uitbreiding reSp. specialisatie van de functie van Technisch-Assistent
(ad.B) beho~fte zal gaan bestaan.

'.
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