
 

19 

Deel 3 WO-onderwijs 
 
 
 
 
 
 
 

Technische Universiteit Eindhoven 
 
De Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences streeft ernaar een vooraanstaande 
faculteit te zijn met haar onderzoek op het gebied van ‘industrial engineering and management 
science’, maar ook op het gebied van ‘innovation sciences’. De missie van de faculteit is nauw 
verbonden met zowel het pionierswerk in het ontwikkelen van een technische benadering van 
bedrijfsprocessen, als met het interdisciplinaire onderzoek naar veranderingen in de 
maatschappij door technische ontwikkelingen. 
 
Centraal in onze academische filosofie staat de synergie tussen onderzoek en onderwijs. 
IE&IS is een grote faculteit waar wetenschappers en studenten werken aan belangrijke 
vraagstukken op het snijvlak van techniek, management en innovatie. De Faculteit Industrial 
Engineering & Innovation Sciences richt zich in het onderzoek en onderwijs op: 

• De analyse, het (her)ontwerp en de beheersing van operationele processen in 
organisaties en de informatiesystemen die nodig zijn voor deze processen; 

• De realisatie van technische innovaties en de invloed daarvan op individueel, 
organisationeel en maatschappelijk niveau. 

 
De faculteit IE&IS biedt twee Bacheloropleidingen, een speciaal Bachelor programma, vier 
Masterprogramma’s, een PDEng programma, verschillende PhD programma’s aan en draagt 
bij aan verschillende andere onderwijsprogramma’s van de TU/e.  
 
Omvang stage c.q. afstuderen 

Stageperiodes Afstudeerperiodes 

Meestal in april-mei-juni-juli maanden 6 maanden voltijds bij een bedrijf (gemiddeld 
4 dagen per week bedrijf/1 dag per week 
universiteit) 

Bachelor stage project (2 dagen per week)  

Bachelor eindproject (3 dagen per week) 2 startmomenten: september en februari 

Bovenstaande kunnen gecombineerd 
worden 

 

 
  

Locatie: Eindhoven 
Contact: S.D.P.Flapper@tue.nl. 
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Gestelde eisen aan een bedrijf 
Als bedrijf moet u kunnen voldoen aan een aantal eisen om een stage c.q. afstudeerder te 
mogen ontvangen: 

 Voldoende begeleiding kunnen geven aan de student. 

 Interessante opdrachten definiëren samen met universiteitsbegeleider. 

 Aanwezig zijn tijdens verdedigingen. 
 
Wat kunt u verwachten van een student? 

De student levert de volgende producten in: 

 Rapportage 

 Presentaties 

 Gedemonstreerd (her)ontwerp  
 

Contactgegevens 
Heeft u vragen en/of opmerkingen neem dan gerust contact op met dr. Ir Flapper van 

afstudeercoördinatie. 
 
E-mail: S.D.P.Flapper@tue.nl.  
Tel.nr.: 040-247 4385 
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