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Afstuderen
b i j àe vakgroep WFW:

Fundarnentele Werktuigkunde

Rcippo~t WFW 88.059

oktober 1989
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Inleiding
De vakgroep Fundamentele Werktuigkunde IWFVI biedt toekomstige afstudeerders via deze brochure de mogelijkheid zich te orienteren op het ofiderwijs resp. het onderzoek dat in de vakgroep VFW geleverd resp, verricht
wordt.
Bovendien worden er enkele m e r specifieke ziikerz vermeld rond het afstuderen in de fiiculteit en in de vakgroep in het Bijzonder.
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Hoofdstuk 1:
De afstudeerfase
Na het voor alle Y-studenten gelijke deel van de opleiding gedurende 7

trimesters, volgt een vakgroepsgericht deel, waarin je jouw onderwijspakket in hoge mate zelf kunt bepalen.
Gedurende 2 & 3 trimesters volg je een aantal keuzevakken en werk je e m
tweetal stages af. In het laatste deel van je studie aan de TUE voer j e
een onderzoekopdracht uit.
1.1 De keuzevakken ( 8 8 0 SBU)

Je kiest een dusdanig pakket aan keuzevakken dat je die in circa 2 1 / 2 5
3 trimesters kunt afwerken. De vakgroep W'FV gaat voor dit deel vai3 de

studie uit van een studiebelasting van 880 SBU, ofwel je zult 10 & 15
vakken succesvol. moeten afronden,
Vooralsnog kun je -in overleg met één van de hoogleraren van de vakgroepkiezen uit alle keuzecolleges die er in de verschillende faculteiten van
de TUE worden aangeboden en die, afhankelijk van je vooropleiding, door
$[-studenten kunnen worden gevolgd-.
Be vakgroep legt je geen verplichtingen op ten aanzien van de keuze van
jouw vakkenpakket. gij menen dat jouw verantwoordelijkheid voor je studre
garant staat voor een verstandige keuze.
Ter toelichting wordt in de bijlage 1 een overzicht gegeven van de keuzecolleges verzorgd door de vakgroep WFW, in bijlage 2 een voorstel voor de
keuzevakken als je het aár'studeren richt op de ~~erkt~igkundige
Regeltechniek, in bijlage 3 de eerste selectie keuzevakken voor
Polymeertechnologie.

1.2

De staaes (480 SBUì

In de afstudeerfase zijn 2 stages gepland, waarin je de theoretisch gerichte vakken voor het eerst in een onderzoeksfeer zult moeten toepassen.
Be eerste stage vindt altijd plaats binnen de vakgroep, de tweede stage

kan ook buiten de vakgroep worden uitgevoerd. Waar mogelijk wordt gezocht
naar opdrachten bij andere vakgroepen of bij de industrie,
Elke stage heeft een omvang van 240 SBU, Dit komt overeen met 50 middagza
onderzoek en 10 middagen die nodig zijn voor de verslaglegging. Elke stags vordt afgerond met een verslag en met een korte voord-racht die gehouden wordt voor een kleine kring van belangstellenden,

1.3

De afstudeeropdracht I1400 SBU)

Een afstudeeropdracht maakt in het algeiiaeen deel u i t van het lopende onderzoek in de vakgroep. Vaak komt het voor dat afstudeeropdrachten voortvloeien uit proaotieonderzoek dat binnen de vakgroep verricht wordt. Ia
een beperkt aantal gevallen wordt het afstudeerwerk verricht in een industriële omgeving. De a ~ ~ t u ~ e e ~ o ~ dvoer
~ a cje
h tuit onder formele leiding van é6n van de hoogleraren van de vakgroep. Haar de dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door één van de medewerkers die als jouw afstudeercoack wordt aangewezen.
Een afstudeeropdracht heeft een rominale omvang van 1400 SBU ofwel 2 I f 2
trimester.
De afstudeerfase wordt afgesloten met:

- een schriftelijke verslaglegging van het verrichte onderzoek,

-

Je

moet
streven naar een rapport van beperkte omvang (niet meer dan oinstreeks
25 blz. tekst); in bijlagen kunnen details van theoretische a h l e i d i n gen, programmeerwerk of experimenten worden opgenomen.
een vakgrcepscolloquium, waarin je in ruim een half uur de hoofdlijnen

van je onderzoek vertelt.
een examenzitting, wambij een examencommissie je over je afstudeerwerk ondervraagt. De commissie bestaat uit de hoogleraar bij wie je
formeel afstudeert, de coach en uit enkele andere deskundigen. In de
meeste gevallen is daarbij ook iemand betrokken van buiten de s a k groep.
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Hoofdstuk 2
Be gang van zaken bij het afstuderen
2.1

Orientatie

OP de

vakgroep

Het is gebruikelijk d a t je je als aankomend afstudeerder orienteert b i j
de verschillende medewerkers over de onderzoekgebieden en over de afstudeeropdrachten die er op dat ogenblik beschikbaar zijn. In informele
sfeer krijg je zo een beeld van de vakgroep WPWEd,van de mogelijkheden t o t
begeleiding en van de faciliteiten die voor rekenen en experimenteren
beschikbaar zijn.
Het is verstandig een gesprek met je potentiële aEstudeerhoogieraar te
hebben, waarbij j e ook jouw keuze van de te volgen vakken ter discussie
krint stellen.
2.2

Formele aanmelding

Up het secretariaat van de vakgroep (w-hoog 0.143) en ook op Bet bureau
Onderwijs van de faculteit, zijn formulieren verkrijgbaar waarmee je je
formeel aaniiieldt ais; afstudeerder van de vakgroep, Op d i t formulier moet
je aangeven wie je als aistudeerhoogleraar Biest.
Deze k e m e is niet bindend, in een later stadium kun je deze keuze herzien. Voor de vakgroep bs prettig als je je spoedig na het 7e trimester
aanmeldt. rij hebben dan een beter zicht op de te verwachten drukte ea
mogelijkheden van aanvullend onderzoek dan bij aanmelding nadat de keuzevakken zijn afgerond,
2.3

Keuzevakken

De samenstelling van je pakket keuzevakken behoeft de goedkeuring van je
afstudeerhoogieraar. Pleeg dus tijdig overleg met hem,
Uiterlijk 3 maanden voor je doctoraalexamen moet er een definitieve lijst
met keuzevakken ingeleverd worden bij het bureau Onderwijs 6a. De benotllgde formulieren zijn op Bet secretariaat verkrijgbaar.

2.4

Be

afstudeeropdracht

Tegen de tijd dat je de meeste vakken hebt behaald en je de stages hebt
afgewerkt, wordt in samenspraak m,et de afstudeerhoogleraar de definitieoe
keuze gemaakt van je afstudeeropdracht.
Op grond van die opdracht wordt je een coach toegewezen. Zijdhaar taak
is het zich te vergewissen van de voortgang van je werk. Zonodig stuurt
hijlzij je onderzoek zodanig bij dat het Sinnen de gestelde tijd tot r e sultaat leidt. In regelmatig overleg net andere betrokkenen kun je de
functie van jouw afstudeeropdracht nzgaan in relatie met het lopend OBderzoek i n de vakgroep.
De coach zal de afstudeeropdracht op schrift stellen. Zelf inoet je deze
o ~ ü ~ a c h t ~ ~ s ~ ~ rdrie
i j vmaanden
i n ~ voor je doctoraaiexamen inleveren bij
het bureau Onderwijs V -
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ZIoofdstuk 3
Algemene inforxiatie
Huisvestinq

3,l

Tijdens het uitvoeren van je afstudeeropdracht zul je veelal gebruik
moeten maken van de faciliteiten die de vakgroep ter beschikking staan.
Aangezien ook onze financiële middelen beperkt zijn, betekent dit dat
niet op elk door jou gewenst ogenblik a l l e reken- en 3aboratoriumfaciSiteiten beschikbaar zijn.
Pleeg vroegtijdig overleg met je coach als je iets bijzonders nodig h e b t ,
Ten aanzien van de huisvesting streven wij er naar iedere afstudeerder
eer, zitruimte t e gevela. Frans van de Broek, (in de werkplaats WW -1,131
is daarvoor t e benaderen. geestal weet hij wel o f ern plaats vrij is of

spoedig vrij komt.
3-2

Colloquia

In principe wordt er elke ~ ~ i j ~ a g m i ~ EB
d a g~ ~ ~ k g ~ o e p s c o l l o ~georgaiiiuium
seerd oor medewerkers en voor studenten, Een programrna YQOT de komende
manden is steeds te vinden op de ~ u b ~ ~ ~ a t i e b oop
r ~dee nnivo's -1 ea U.
Afstudeerders worden inet nadruk verzocht regelmatig deze colloqia bij te
%onen, J e krijgt zodoende een bredere kijk op het vakgebied en aangezien
06.k regelmatig sprekers uit de industrie aantreden, zie J e ook wat daer
gebeurt %et ons vakgebied,
Afstudeercolloquia worden seestal gehouden vlak voordat de examenzitting
plaatsvindt. Vaste dagen o f tijden zija niet t e geven: kijk daarvoor ook
op

3.3

de publicatieborden,
Belangrijke telefoonnummers en plaatsen:
0-05

O 143
e

2.141

Colloquiumzaal
Secretariaat (040-4712851
Apollorekenzaal (2827)
D i s p u u t s r u l m t e (tegenover O. 1 4 3 )
Publicatieborden: aivo 0 ea -1

Moofdstuk

4

E e t dispuut "in z'n Element"
De vakgroe:: #Fig kent een eigen dispuut genaam4 " i n z'n Element"", Dit dis-

puut werd opgericht in het v o o r j x i r van 1979.
De b e l a n g r i j k s t e doelstelliny van h e t dispuut is het organiseren van akz i v i t e i t e f i d i e voor de leden van YFK (studenzen en medewerkers) n u t t i g
en/of leuk z i j n , z a a l s excursies, S o r r e l s , tafeltennis- er? solleykaltoer-

irooien
Een j a a r l i j k s terugkerend evenement is het voetbaltoernooi om de "prol,

V.La E s a e i j e r trofee"! v a a r b i j studenten cegen sedewerkers spelen om de
wisselbeker. Be t r o f e e wordt na. de wedstrijd uitgereikt door
prof Esmeig e r
*

e

Iedere s r l j d a g vanaf 16.30 uur is er een vakgroepsborrel. Deze borrel,
Isaar zowei studenten a l s medewerkers aanwezig zijn

i

vomit een g e z e l l i g e

a á s l u i t i i a g van d e week* 'Sevens i s e r zo een priilta. gelegenheid o::t :geer
leden van VF# r;e leren kennen, De borrel ~ w r d tgehouden tegenover h e t

sakgroepcsecretaiiaat lil.143)
Het lidmaatschap i s voor studenten een eenmilige b i j d r a g e van ik, 10z--e
Leden vaE h e t d i s p u u t krijgen korting op excursies. Verder kan 6oor jouw

lidaaatschap de prijs m n een coasui~ptie litag gehor.ideri wordera en kume1:
de sporttoernooien gsorganlseerd worden.
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wil j e meer weten over het dispuut o f heb j e leuke ideeën o € suggesties

_I
I

neea dan kontaht op zet een van de onderstaande bestuursleden. De "dicpuutsruimte" is schuin tegenover het ~jakgroepssecretariaat.
Bestuursleden:

Rene C o r b e i j
Frank Spanjers
Toa de Jonge

Johan

il.

Gerven

Matthe Cosstant

Hoofdstuk 5
De Onderzoekgebieden
5 -1 Continuumsmechanica

Hoogleraar: Profedreir. J.D, Janssen
docenten : Ir. V,A.M. Brekelmans
D r e i r * COX. Zenken
Dr.ir. C.W.J. Oomens
Drair. P , J . G , Schreurs
Ir. W.EaG. Courage

promovendi:

Continua zijn

141

O.

5.133

0,130

-a.

134

2 138
e

2 139

Z O W vaste
~ ~

als niet volledige vaste stoffen (mengsels eR
vloeistoffen). De ontwikkeling van numerieke methoden voor de analyse van
inhomogene en/of anisotrope mediâ is een belangrijk onderzoekaspect. Gezien de cojzplexiteit van de constitutieve modellen die het kitateriaalgedrag beschrijven, zijn geavanceerde experiiitenten nodig om de mâteriaalparameters te bepalen.
In de afgelopen jaren werd aandacht besteed. aan:

- de numerieke simulatie van omvormprocessen
- het opstellen van mathematische ~ ~ r i j v i n ~ ~ ì n o d e l l e ~
- de stabiliteit van het elastisch esenwicht { k n i k - en k i p vân dunwandige profielen)
-

5 2

gateriaalmodellen voor v2zelversterkte kunststoffen en voor Siologische weefsels
Dynamica

googleraar: Prof,dr.ir. D.H. van Carnperi
docenten : Dr.ir. A. de Kraker
Dr.ire A.3.G. Schoofs
promovendi:

D r e k = *A.A.H.J. SaLiren
Ir. P,R.M. Zoozen-Kroon
Ir. P.A,A. van Hoogstraten
Ir= V'E.E. B r u i f c

o

0

144

o. 134

-1

*

2-44

2.133
-1.137

2 * 135

-i 2-27
e
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Ir. X.H.B. Fey
Ir, N.B. Roozen

-1* 141
Fokker

Ir. G. Verbeek
Ir, P. Slaats

-1 1 2 7
o

-1 133
D

Het dynamisch gedrag van werktuigkundige constructies wordt in hoge m z e
bepaald Caoor het niet-lineaire gedrag van de verhindingseáementen en dcor
de belasting. Bij niet-determinPstisc$e (randor3.t)belasting zijn stochastische technieken nodig om nauwkeurige voorspellingen over het dynamische
gedrag te kunnen doen.
In dit onderzoekgebied wordt ook gewerkt aan optimaliceringsproblemen en
aan de geluidafstraling van constructies.
In de afgelopen jaren werd aandacht besteed aan:
- de multi-body dynamica; stelsels (starre) lichamen die nog relatief
eenvoudig gekoppeld zijn. Toepassingen zijn o,a. te vinden in robots:
voertuigen en sizìpele mdellen van delen van het inrenselijk l i c h a m .
- de optimalisering van h e t klankspectrui.n,yan een carillon- o f Puidklck.
Toepassing vindt tevens p l a a t s in de IC-technologie.
- het voorspellen van h e t niet-lineaire gedrag Ban roterende systemen.
5.3

Verktuigkundiae regeltechniek

Hoogleraar:
docenten 2

promwendi:

Prof.dr,ir. J.J. Kok
Ir, 3. Banens
Ir, A.G, de Jager

Dr-ir. F,E. Veldpaus
Ir. !$-JaGev.a. Molengraft
Ir, Ie3.EO Eammerts

o 131
6

2 136
a

2.237
2 147
D

-1 141
e

-1

e

138

Het onderzoek richt zich op concepten en de praktische uitwerking daarvan, voor niet-lineaire multivariabele systemen, zoals compenserende terugkoppeling en optiinale regelconcepten. De resultaten van dit onderzoek
zijn dan bruikbaar voor deformeerbare elezenten in manipulatoren en
systemen r&et niet-lineaire verbindingen, Bovendien worden er rfiethoden
ontwikkeld voor d e identificatie van paramters, die voorkomen in
geaimnceorde materiaalmQdellen;

5.4

Polymeertechnolosie

o. 140

Hoogleraren: Prof.dr.ir, H.E.K. Meijer
docenten : Dreir. G*%?*%.Peters

-1* 1 2 7

h . i r . P.J.G.

2.138

promovendi:

Schreurs
Ir, J.J. Schreur

-1 125
e

-1.133

Ir. H.A.N. Hendriks
Ir. P. van Eldijk

-1 126
e

Hiet-metallische materialen nemen een grote vlucht. Bijzondere composieten, vezelversterkt materiaal en keramiek worden meer en meer voor zwaar
belaste constructies ingezet. In samenwerking met de faculteit T wordt
onderzoek verricht OP het materiaalgedrag te kunnen beschrijven.
Visco-elastische effecten en tijdsaspecten zijn belangrijk

VOW

dit soort

materialen.
5-5

Verktuiqkundige medische techrbiek

Hoogleraren: Prof.dr.ir, J.D. Jaaissen
Prof,dr,ir, 3.H- van Campen
Prof.dra A. Kuson (R.U. Leiden)
docenten

: Dr.ire C.V,J.

promovendi:

Oomens

Dr-ir- A.A.H.J.
Sauren
Dr*ir. A,A, van Steenhoven
Ir. F. Bovendeerd

Ir. L.F,A. Douven
Ir. J.BeA-H. Horsten
Ir. M.A,J.W.
Paas
Ir. D.E,r$- P a h e n
Drs. P - 3 , Reuderink
Ir. G . 3 . Schreppers
Ir. %-L.ge Stoop
Ir. L.Z.F. Timmermans

0.145
0.144
0.139

-2. 134
c

2.133

-1 * 129

RU Limburg
-1 125
o

-i 140
e

-1,226
-1.138

-1,131
-1.132
-1 * 131.

-1.120
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De werktuigkundige me6ische techniek wordt door de vakgroep KFB gezien
als een toepassingsgebied voor de rnecharaica van vaste stoffeil en vloeistoffen. De materiaai-eigenschappen en de geometrie van delen van het
menselijk lichaaa zijn dermate cornplex dat het voorspellen van het mechanisch gedrag leidt tot zeer geavanceerde rekenmodellen en ingewikkelde
experimentele opstellingen.
In de afgelopen jaren werd onderzoek verricht naar:

- het ontwerp van een hartklepprothese, met daarbij veel aandacht

voer

-

de materiaalkeuze
mechanische spanningen in de iaarewand
het dynamisch gedrag van een kniegewricht, om de functie van de ver-

-

schillende elementen in een knie te kunnen begrijpen
de ïek-distributie in weefsels van de elleboog
de vroegtijdige detectie van atherosclerose.
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Bijlage &
Keuzevakken, verzorgd door de vakgroep WFV
Trimester Docent
-1
3.2,
Menken
Stabiliteit
Brekelmans
Hiet-lineaire mechanica, b a s i s
HusonISauren Werkgoep "Rug"
Vossers/v, Steenhoven Toepassing EEE op stromingsprobleïrien
KokIVeldpaus Werktuigkundig regelen EPI:
3.3.

4.1.

v. Campen
Voortgezette dynamica
Brekelinans
Hiet-lineaire mechanica, numerieke aspecten
Vosserslv. Steenhoven Hmane stromingsleer
Ivlul t i-body dynarni ca
Sauren
Sckoofs
Optimaliseren
Braak
Sofzware pakketten
Benk en
Alternatieve forauleringen
Schreurs/Boaens
Constitutieve vergelijkingen
de Kraker
Random trillingen
v. Steenhoven/Verduin Experimentele Zeckanica
Hathemtisrhe plasticiteit
e...***..*

Opmi S o m i g e keuzevakken zullen in een bepaald studiejaar niet gegeven

worden. Raadpleeg de studiegids,
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Bijlage

2

Keuzevakken, aanbevolen voor "Verktuigkundig Regelen"
Trimester Code
3.2.

Docent

45810 Veldpaus

Werktuigkundig regelen III

463510 Koster

Constructies en mechanismen

4J550 Sauren

Hiultybody dynarnica

22\T410 Geurts

a u m e algebra, rnethoden en progr,

Grinten

3F130 v.d.
3.3,

Procesbesturing

45520 v, Campen

Voortgezette dyna.fiica

463520 Koster

Inleiding inechatronica

263420 Geurts

Hum. analyse, methoden en grogr.

5M050 v. d
4.1.

V A

e

Boom/'Darnen

Stochastische systeemtheorie

45550 de Kraker

Randorm vibrations

45540 Braak/

Experirnentele rnechanica

v. ~ t e e n ~ o v e n / V e r d ~ i n
5P430 Ditmen1v.d. Boom

Opm.:

Adaptieve en robuuste regelaars

Een meer uitgebreide l i j s t met keuzevakken is v i a d e betreffende
hoogleraar beschikbaar,

-17-

Keuzevakken, aanbevolen voor "Pol-meertechnologie"
Trimester Code Docent
3.2.
4x030 v. Steenhoyen
M O 3 3 v, Steenhoven
3T200 Chesters

Meerfasenstromingen

2BJ4l.O Geurts
4K040 Brekelrnans
$IC660 Schreurs
6U020 German

Polyzere materialen I

3T160 v. Steenhoven

Humane stromingsleer

2H420 Geurts

Huin

6x070 Ziegler

4.1.

Practicum bij $KO30
Anorg. materiaalkunde A
Keramische technologie
Num. aigebra
Niet-lin, mechanica
Const. modellen

6K090 Metselaar

3.3.

Toep. EEM bij strorningsproble-nen

45540 v. Steenhoven/

-

analyse
Experimentele mechanica

Yerduin
6U030 Eemstra/MEes

6U200 Lemstra

3C140 Schram
&KO80 Eetselaar

Opm.,:

Reologie en verwerking
Eech. eigenschappen materialen B
Fysische transportverschi~nse1EnB
Anorganische materialen B

Een meer uitgebreide lijst zet keuzevakken, die gevolgd kunnen
worden en in mindere mate met deze afstudeervariant samenhangen,
is via de betreffende hoogleraar beschikbaar,
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Afstudeeropdrachten in de afgelopen periode
Continuumsmechanica
- Ontwikkeling van een 2-D membraanelement met transversaal isotroop,
lineair visco-elastisch materiaalgedrag
-

Simulatie van omvormprocessen
Simulatie van het muntproces met de EEH

-

Statistische methoden bij de reconstructie van een vervoiningsproces
bij geschiedenis-afhankelijk materiaalgedrag
- Een constitutieve vergelijking voor incompressibel isotroop elastisch
materiaalgedrag.
Polymeertechnolonie
- Thermo-visco-elaaeische analyse voor een spuitgiet-produkt

- Bepaling van materiaaleigenschappen m.b.v, filtertechnieken
- Experimentele parameteischatting aan kunststoffen B.B.V. ma~imum
likelihood schatter

- De invloed van vezelanisotropie op het materiaalgedrag van vezelversterke composieten
-

Het compacteren van keramische poeders

Dynamica
Computer Aided Design o f Experiments. Een progrâmmä voor proefopzetten
en modelvorìning
Het optimaliseren van h e t dynamisch gedrag van resonatoren voor het
ultrasoonlassen
Het vrije trlllingsgedrag van een ~ ~ ~ l t i - ~ ~ n ~ m o ~ e n
Het bepalen van periodieke evenwichtsoplossingen van niet-lineaire
rotors
Xegaling van het gedrag van een marine-riser
Rerhnerische Simulation von Eastwechselschlag und Struckerprobiemen
Ket dynamisch gedrag van een trimmer van een scheerapparaat
Optimalisering van composiet vliegwielen
E3ndige-elementen-Eormulering van mecahnisch-akoectische systemen
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- Het dynamisch gedrag van een landingsgestel bij een helicopterlanding
Werktuigkundig Regelen
- Het schatten van parameters m.b.v. experimentele data
- Het effect van referentie-trajectorieen bij optimale regeling van een
robot

- Optimale sturing bij een kwadratisch struurcriterium
- Adaptieve regelingen
- Het ontwerp van een regelconcept voor een hydraulische vrachtwagenbesturing
Werktuigkundige medische techniek
- Openen en sluiten van vliesklepprothesen
- Golfvoortplanting in elastische rechte buizen
- Deformatie van het menselijk hielkussen onder statische belasting
- Vloeistof-structuur interactiemodel voor een 2D-aortaklep
- Het gebruik van de stijfheidsmatrix in het kniemodel
- Laser-Doppler snelheidsmeting in een 908 bocht bij een instationaire
stroming
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Bijlage 5
Examenregeling
Aktie door stuüent:
1. Uiterlijk 3 weken vóór de datum van het B-examen:
- aanmelding bij Bureau Onderwijs d,m,v. aldaar aerkrijgbare Eormv.lisr

- tevens aanmelding bij Centr. Stud.

Adm.

2. Uiterlijk 10 dagen vóór de datum van het D-examen

-

één exemplaar van het eindstudieverslag bij Bureau Onderwijs inleveren
alsRede een in het Nederlands gestelde samenvatiing (op 9 Ad) van
het verslag bij het Bureau Onderwijs inleveren

3 . Overhandiging San de eindstudiedocent van door het Bureau Onderwijs

uitgereikt eeoordelingsformulier.
4 . Bureau Onderwijs ontvangt tijdig informatie m.b.t.

het te houden e h d -

~tudiecolloquium f l 0 dagen voor het verschijnen van "Cursor").
Aktie door eindstudiedocent:

1. Uiterlijk 3 maanden vóór de datum van ket D-examen:
- afstudeerder ontvangt definitieve beschrijving van de eindstudieopdracht.
- de dekaan ontvängt korte samenvatting hiervan (via Bureau Onderwijs)
2. Uiterlijk 6 weken vóór de datum van het D-examen:
- eindstudiedocent doet de dekaan een voorstel inzake de samenstelling
van de ondervragingscommissie (via Bureau Onderwijs).
3 . Tijdige bepaling van daturn en plaats van het eindstudiecolloquaurn.
4 . Uiterlijk 10 dagen vóór 12-datum:
- verantwoordelijke docent rapporteert schriftelijk aan de dekaan inzake de conclusies van de ondervragingsco~missie (via Bureau Onderwijs)
<)
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