
Professional doctorate in engineering

Een combinatie van wetenschap en praktijk gericht op 
innovatieve technologie in de tunnelsector

PDEng Tunnels

Dit tweejarige PDEng-programma 

is het startpunt van een 

wetenschappelijke verdiepingsslag 

in uw carrière als ontwerper of technisch 

expert in de tunnelsector. U ontvangt de 

graad Professional doctorate in engineering 

(PDEng) na succesvolle afronding van het 

programma.



Ruimtedruk, mobiliteitsdruk, smart mobility, 
big data, de veranderende overheid, de 
mondige burger, de energietransitie en 

klimaatadaptatie: dat zijn de belangrijkste 
ontwikkelingen die afkomen op de tunnelsector. 

Via het tunnelprogramma van het COB 
werken opdrachtgevers, opdrachtnemers en 
kennisinstituten gezamenlijk aan de actuele 
opgaven op het gebied van civiele techniek, 

digitalisering en duurzaamheid.

www.cob.nl/tunnelprogramma

Tunnelprogramma

In het kort
• Een PDEng is een officiële opleiding aan een van de 

technische universiteiten in Nederland die u volgt na 
een master- of ingenieursopleiding.

• U doet zelfstandig een toegepast onderzoek in het COB-
tunnelprogramma. Vaak voert u dat onderzoek uit bij  
uw/een tunnel.

• U volgt een aantal collegereeksen op de universiteit, met 
vakken toegespitst op uw onderzoeksonderwerp.

• Gedurende twee jaar besteedt u minstens drie dagen per 
week aan de opleiding.

• Het COB zorgt voor ondersteuning vanuit expertteams 
en samenhang tussen de verschillende PDEng-
trajecten.

• Na twee jaar bent u slimmer, is uw werk leuker en 
heeft u een heel netwerk aan nieuwe experts 
aangeboord.



VOORBEELDEN
De tunnelsector werkt via het COB aan onderzoeksprojecten die praktische kennis 
en oplossingen bieden voor het bouwen en onderhouden van tunnels met meer 
waarde en minder hinder. Voor de benodigde fundamentele kennis werkt het COB 
mee aan het wetenschappelijke onderzoeksprogramma Future proof tunnels. Hier 
worden de PDEng-trajecten aan gekoppeld.

Ga naar www.cob.nl/futureproof voor het volledige programma en een 
beschrijving van alle wetenschappelijke onderzoeksprojecten

Monitoring
Het project Inspection and monitoring of the geotechnical response of tunnel 
structures richt zich op de ontwikkeling en toepassing van continue monitorings-
technieken voor tunnels, die geen hinder tijdens gebruik veroorzaken. De huidige 
methoden leveren alleen gegevens over relatieve verticale vervorming van 
aangebrachte meetbouten. Deze beperkte dataset geeft geen zicht op de relatieve 
vervorming over alle dilatatievoegen en bevat geen informatie over horizontale 
verplaatsingen of rotaties. Technieken zoals monitoring met glasvezel kunnen 
uitkomst bieden.

Grond-constructie interactie
Updating 3D finite element models – physics based approach for tunnel monitoring 
beoogt met numerieke modellen het gedrag van tunnels in slappe grond te 
analyseren en de invloed van cyclische bewegingen op de tunnelconstructie te 
kwantifceren. Voor een betrouwbare inschatting van de levensduurverwachting 
van de voegen in afgezonken tunnels, onder invloed van cyclische deformatie en 
belasting door getij en temperatuur, zijn momenteel geen gevalideerde modellen 
beschikbaar. Dit PDEng-traject omvat het bouwen van 3D-eindige-elementen-
modellen die het gedrag van voegen en van de volledige tunnelconstructie in 
detail beschouwen.

Data-analyse
In het project Enhanced assessment of the impact of urban development on existing 
and aging tunnels using SHM and remote monitoring worden de resultaten van 
traditionele monitoringssensoren aangevuld met data van satellietmonitoring 
om een voldoende dekkingsgraad te verkrijgen met minder vaste sensoren. In het 
PDEng-traject wordt beschikbare InSAR-data gebruikt om maaivelddeformatie te 
koppelen aan (indicatieve) tunneldeformatie, en afhankelijk van de staat van de 
tunnel de interventiewaarden te bepalen voor de maaivelddeformaties, zodanig dat 
de bedrijfszekerheid van de tunnel gegarandeerd blijft.



“De geo-
technical 

engineering-
-groep aan de 

TU Delft werkt 
onder meer aan 
onderzoekstools 

voor opgaven waar 
eigenaren van spoorweginfrastructuur 
mee te maken hebben. Als gevolg van 

de klimaatverandering en steeds hogere 
belasting van de infrastructuur nemen 

de uitdagingen bij het beheer toe, denk 
aan ontgronding (scour) en aantasting 

van de hellingsstabiliteit, wat kan leiden 
tot instorting. Onze onderzoeksgroep 

richt zich op veldmetingen, geavanceerde 
laboratoriumtests, eindige-elementen-
modellering en datagestuurde benade-

ringen die ons een beter begrip geven 
van de complexe interactie-effecten 

tussen bodem en constructie, om zo de 
treinsnelheid te kunnen verhogen en het 

comfort te verbeteren. 

Als PDEng-student werkt u in een 
prettige en inspirerende omgeving 
met vooraanstaande onderzoekers 

op het gebied van geotechniek en 
infrastructuurbeheer. Hier helpt 

u mee bij het ontwikkelen en 
implementeren van nieuwe 

technieken voor het iden-
tificeren, analyseren 

en aanpakken van 
kritieke spoor-

infrastruc-
tuur.”

Kenneth Gavin
Hoogleraar Ondergronds bouwen

“Het actief samen-
brengen van experts 

uit allerlei 
richtingen, dat 
is wat het COB 

doet. We zien 
gezamenlijke 

kennisontwik-
keling als een belangrijk middel 
om de kwaliteit van ondergronds 
ruimtegebruik te versterken. Wij 
benaderen onze participanten 
niet als onderlinge concurrenten, 
maar als partijen die samen, 
pre-concurrentieel, werken 
aan oplossingen die voor hen 
allemaal van waarde zijn. En dan 
zie je dat vakidioten die elkaar de 
tent uit kunnen vechten tijdens 
een tender, bij ons gebroederlijk 
en gezusterlijk aan de slag gaan. 
Als de opgave maar boeiend 
genoeg is en hen raakt. 

Dat is precies wat we willen 
bereiken met het tunnelprogramma 
en met de nieuwe PDEng-trajecten. 
Het tunnelprogramma richt zich op 
grote opgaven, maar de expertteams 
werken in kleine stapjes aan concrete, 
praktische vragen. De PDEng’er Tunnels 
komt terecht in een warm nest van zo’n 
expertteam dat ook een directe verbinding 
heeft met de vragen uit de praktijk. Zo wordt 
iedere tunnel een beetje beter, en maken we 
met elkaar grote stappen. 

We streven naar een nieuwe generatie vakidioten die 
elkaar kent, met elkaar leert en een brug slaat tussen 
wetenschap en praktijk.”

Karin de Haas
Directeur COB



“Het creëren van 
nieuwe technologie 

en methoden 
voor de bouw- en 
constructie-

sector, vereist 
ontwerpingenieurs 

met integrale kennis 
en meerdere vaardigheden. Innovaties 
zijn niet alleen het resultaat van goede 
ideeën; ze moeten worden uitgewerkt in 
een op onderzoek gebaseerde omgeving 
en ze moeten worden ondersteund 
met een correcte en solide business-
case. Daarnaast moet een analyse van 
assetmanagement, risico’s en ontwerp-

stappen worden uitgevoerd 
voordat technologische 
innovaties kunnen worden 
bewezen en geïmplementeerd. 

Als PDEng-student werkt u aan 
innovatie in de civiele sector. Onze 
onderzoeksgroep begeleidt u bij 
het vinden van een wetenschappe-
lijk onderbouwd antwoord om uw 
innovatieproject te laten slagen. Onze 
vooraanstaande onderzoekers, het civiel-
technisch laboratorium en de ‘meettrein’ 
van de TU Delft helpen u om uw beste 
innovaties en creatieve technieken naar 
boven te halen.”

“De Nederlandse 
infrastructuur 

is verouderd. 
Onverwachte en 
langdurige strem-

mingen als gevolg 
van de verouderde 

infrastructuur zorgen 
nu al voor aanzienlijke economische 
schade, en een maandenlange sluiting van 
belangrijke verkeersaders is maatschap-
pelijk niet acceptabel meer. Asseteigena-
ren kampen met een enorme piek in de 
vervangings- en renovatieopgave. Alleen 
al in de komende tien jaar staan rond 
de dertig tunnels op de nominatie om 
gerenoveerd te worden. Dit alles vraagt 
om slimmere en integrale oplossingen om 
het onderhoud en de renovatie van 
tunnels aan te pakken. 

Tegelijkertijd zijn er onvoldoende 
mensen met de juiste expertise 
om het groeiende instandhoudings-
probleem efficiënt en effectief te 
adresseren. Het PDEng-traject 
biedt mogelijkheden voor experts, 
werkzaam bij alle bedrijven in 
de sector, om zich verder op te 
leiden en te specialiseren.“

Rolf Dollevoet
Hoogleraar Spoorwegtechniek

Wout Broere
Docent Ondergronds bouwen



PROCEDURE

Voorwaarden
Iedereen die universitair is afgestu-
deerd kan zich aanmelden. Bij voorkeur 
heeft u de titel Master of Science 
behaald in de exacte wetenschappen. 

Voordat u aan de opleiding kunt 
beginnen, vindt er een beoordelings- 
en selectieprocedure plaats. De 
universiteit hanteert strenge selectie-
criteria om de vereiste hoge kwaliteit 
van de deelnemers te waarborgen. 
Uitstekende cijfers, een sterke motiva-
tie en een ontwerpgerichte instelling 
zijn essentieel. U moet ook de Engelse 
taal goed beheersen.

Selectie
U kunt solliciteren door een Engelsta-
lige motivatiebrief te sturen met een 
volledig cv, scans van uw MSc-certi-
ficaat en transcript of records, en een 
voorstel voor het individuele innova-
tieproject. Daarnaast is er een aanbe-
velingsbrief van het COB nodig, waarin 
ook uw werkgever zijn medewerking 
toezegt. Geschikte kandidaten worden 
uitgenodigd voor een gesprek met de 
selectiecommissie van de opleiding.

Diploma en titel
Na succesvolle afronding van de 
opleiding ontvangt u een diploma. 
U mag dan de wetenschappelijke titel 
Professional doctorate in engineering 
(PDEng) voeren en wordt als technologisch 
ontwerper ingeschreven in het Nederlandse 
register van het Koninklijk Nederlands 
genootschap van ingenieurs (KIVI). 

De kwaliteit van het programma wordt geborgd 
door een beoordelings- en certificeringsprocedure 
van de Nederlandse certificatiecommissie voor 
opleidingen tot technologisch ontwerper (CCTO).

Bijzonderheden
• Gedurende het PDEng-traject blijft u in dienst 

van uw werkgever.
• De kosten voor het PDEng-traject bedragen 

€ 15.000 per jaar voor onderwijs, begelei-
ding en gebruik van de (kennis)infrastruc-
tuur van de universiteit. Deze kosten 
worden door het COB betaald vanuit de 
bijdrage van het topconsortium voor 
kennis en innovatie (TKI).

Meer informatie 
Wilt u meer weten over de procedure, 
praktische zaken of de inhoud van het 

traject? Neem dan contact op met Karin de 
Haas (COB) of Wout Broere (TU Delft). U vindt ook 

informatie op de websites van het COB en de TU Delft.

 karin.dehaas@cob.nl 

 w.broere@tudelft.nl

www.cob.nl/pdeng

www.ceg.tudelft.nl/pdeng-ce



CURRICULUM

Het PDEng-traject bestaat uit vier onderdelen: projecten, verplichte vakken op het 
gebied van ontwerp en onderzoek, verplichte vakken over tunnels en ondergronds 
bouwen, en vrije keuzevakken. Het schema hieronder toont de studiepunten (ECTS) 
per project en vak en de verdeling over het tweejarige traject.

FIRST YEAR SECOND YEAR

Semester 1 Semester 2 Semester 3 Semester 4

B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4

PROJECTS

Individual project 60 ECTS

Integral project 12 ECTS

COMPULSORY COURSES

Advanced principles in product 
and process design 6 ECTS

Techno-economic evaluation 6 
ECTS

Research design 2 
ECTS

Effective communication for 
designers

2 
ECTS

Integral design 4 ECTS

Asset management 4 
ECTS

Risk management 4 
ECTS

TUNNEL SPECIFIC COURSES

Foundations and excavations  
(aspects of soil structure 
interaction) 

6 
ECTS

Geotechnical design 
(construction of bored and 
immersed tunnels)

5 
ECTS

ELECTIVE COURSES

Vak naar keuze van een masteropleiding 
aan een universiteit in Nederland 9 ECTS

ECTS zijn studiepunten volgens het European credit transfer and accumulation system. Een studiejaar omvat 
60 ECTS; één ECTS staat voor 28 uur studiebelasting.



PROJECTEN

Individueel project
Het individuele project vormt het belang-
rijkste onderdeel van het programma. 
Het wordt uitgevoerd in relatie tot de 
strategische innovatiebehoeften van de 
werkgever. De hoofdlijnen worden tijdens 
het toelatingsproces bepaald door de 
kandidaat in overleg met de werkgever en 
de selectiecommissie van de universiteit 
en het COB. Voor aanvang van het tweede 
kwartaal van het eerste jaar van de oplei-
ding moet de kandidaat een definitief plan 
opstellen. Na goedkeuring kan worden 
gestart met het individuele ontwerppro-
ject. Een verdeling van de individuele 
ontwerpopdracht over de twee jaar van het 
programma helpt u om de theorie van de 
cursussen te begrijpen door deze direct in 
de praktijk toe te passen.

Integraal project
Het integrale project wordt uitgevoerd 
door een team van deelnemers aan een 
casus uit de praktijk. Het project begint 
kort na de start van het programma. 
U krijgt inzicht in de complexiteit van 
innovatie en ontwerpen, maar doet ook 
de kennis en vaardigheden op die nodig 
zijn om een   nieuw product of systeem te 
lanceren. Het onderwerp van het inte-
grale ontwerptraject wordt in overleg met 
de betrokken organisaties bepaald om 
de inhoud zoveel mogelijk af te stemmen 
op de doelstellingen van de sector. Bij 
de start vindt een kick-off plaats met 
ontwerpers zowel uit de industrie als 
van de universiteit om hun ervaringen te 
delen met de deelnemers.

VAKKEN

Advanced principles in product 
and process design
Dit vak omvat een online individuele 
productontwerpopdracht, toelichting 
op product- en procesontwerpprincipes, 
workshop(s) door docenten uit de 
branche, en co-mentoring, beoordeling 
en evaluatie van een conceptueel 
product- of procesontwerp (basisontwerp 
en eindrapport).

Techno-economic evaluation
Dit vak richt zich op de status van de 
economie, de kenmerken en werking van 
de civieltechnische en milieutechnische 
processen, en best practices voor het 
inschatten van kapitaal- en bedrijfskosten. 
Het vak geeft ook een korte introductie op 
financiën voor niet-accountants.

Research design
Dit vak is bedoeld om de wetenschap-
pelijke onderzoeksstappen in het 
individuele project te definiëren en uit 
te voeren, ideeën te conceptualiseren 
en een relevant theoretisch kader te 
ontwikkelen.

Effective communication for 
designers
Dit vak helpt ontwerpers om de basis-
principes van effectieve communicatie 
met verschillende soorten doelgroepen 
te begrijpen en om ideeën, modellen of 
nieuwe technologie te presenteren aan 
management en leidinggevenden.



Integral design
Dit vak integreert verschillende ont-
werpbenaderingen die relevant zijn 
voor alle disciplines met betrekking tot 
het creëren van producten, systemen 
en diensten op het gebied van civiele, 
mechanische en milieutechniek. Er is 
aandacht voor systeemanalyse, ontwerp 
en de ontwikkeling van concepten, en 
het toepassen van de verschillende 
ontwerpbenaderingen binnen het tech-
nische domein van de twee projecten in 
het programma.

Assetmanagement
Dit vak gaat over het combineren van  
data, tools en nieuwe technologie voor 
het engineeren van verbeteringen in 
constructies en installaties. Er wordt ook 
ingegaan op prestatiemetingen in een 
vermogensbeheercontext door te kijken 
naar context, governance, methoden en 
planning van maatregelen.

Risk management
Dit vak behandelt de technische 
aspecten van risicomanagement, 
met de nadruk op methoden 
en technieken voor het ana-
lyseren en evalueren van 
dreigingen en falen. Een 
belangrijk aspect in dit 
vak is het begrijpen 
van faalmechanis-
men in constructies 
en het definiëren 
van ontwerpmaat-
regelen om risico’s 
te minimaliseren.

Foundations and excavations
In dit vak wordt uw kennis van geotech-
nisch en constructief ontwerp uitgebreid 
en toegepast op geavanceerde interactie-
problemen tussen bodem en structuur, 
gericht op funderingen en diepe ontgra-
vingen. U leert lab- en veldtestgegevens te 
eavlueren om geotechnische parameters 
te bepalen en een geschikt ontwerpmodel 
te selecteren. De colleges van dit vak zijn 
kort; u gaat vooral zelf aan de slag met 
opgaven uit de praktijk.

Geotechnical design
Dit vak introduceert ontwerp- en bouw-
methoden voor geboorde en afgezonken 
tunnels, evenals de impact van andere 
bouwactiviteiten op slappe bodem. U leert 
criteria voor het evalueren van ontwerp-
methoden voor infrastructuur, zodat u 
oplossingen kunt beoordelen waarbij 
rekening wordt gehouden met aspecten 
als bodemgesteldheid, geo-risicomanage-
ment en brand- en operationele veiligheid.

Het PDEng-programma helpt u bij het 
ontwikkelen van strategische innovaties. Een 

ontwerpproject vormt de kern van het programma en 
wordt individueel uitgevoerd. Hierin brengt u een inno-

vatie voorbij de fase van prototyping naar implementatie en 
marktintroductie. Het ontwerpproject wordt ondersteund met 

onderwijs en een integraal project. Tijdens de opleiding laat u 
zien dat u in staat bent om de kennis die u opdoet in de colleges 

kunt toepassen bij het oplossen van een reëel, complex 
ontwerpprobleem of het ontwikkelen van een nieuw systeem.

Werken aan innovatie





Samenhang
Dit schema toont  de samenhang tussen de 
projecten van het COB-tunnelprogramma en de 
onderzoeksprojecten van Future proof tunnels 
(gele blokken), waar de PDEng-trajecten op 
aansluiten. Zie www.cob.nl/futureproof voor 
een grotere versie.

https://www.cob.nl/futureproof


Antwoord op 
behoeften
De tunnelsector heeft 
dringend behoefte aan jonge 
professionele ontwerpers 
die de sector een kennisboost 
en geavanceerde technische 
innovaties kunnen bieden. De 
samenleving wordt geconfronteerd 
met sociale en ecologische uitda-
gingen, zoals klimaatverandering, 
verouderende infrastructuur, een snelle 
ontwikkeling van technologie en toe-
nemende vraag naar mobiliteit. Hiervoor 
zijn  oplossingen nodig van innovatieve 
ingenieurs en ontwerpers. Als antwoord op 
deze marktbehoefte bieden de Nederlandse 
technische universiteiten en het COB een 
gezamenlijke PDEng-opleiding aan. De 
opleiding resulteert in ontwerpende ingeni-
eurs die de lacunes kunnen vullen in de snel 
vergrijzende populatie van specialisten op 
academisch niveau in de civiele sector.

Met de industrie
Doordat de opleiding wordt gekoppeld aan 
het tunnelprogramma van het COB-net-
werk, sluiten de vakken, projecten en 
cases aan bij de realiteit van vandaag en 
morgen. Zo is er aandacht voor de vraag 
naar duurzame materialen en circu-
laire werkwijzen. Er wordt ingespeeld 
op de toenemende complexiteit van 
tunnelprojecten, waar behoefte is 
aan specialisten met het vermo-
gen om nieuwe technologie en 
disciplines zoals  digitalise-
ring en duurzaamheid te 
integreren.


