
Technische Universiteit Delft 
De Technische Universiteit Delft is opgericht  
in 1842 en staat bekend om haar hoge 
standaarden in onderwijs en onderzoek. De 
universiteit bestaat uit acht faculteiten en heeft 
een hoogwaardig spectrum aan disciplines, 
onderzoek en opleidingen op het gebied van de 
ingenieurswetenschappen. De TU Delft werkt 
intensief samen met onderwijsinstellingen, 
researchinstituten en overheden in binnen- en 
buitenland en leidt in Nederland een belangrijk 
deel van de studenten bèta en techniek op. 
De TU Delft draagt substantieel bij aan de 
duurzame samenleving van de 21ste eeuw door 
het verrichten van grensverleggend technisch-
wetenschappelijk onderzoek van erkend 
internationaal wereldniveau, door het opleiden 
van maatschappelijk betrokken ingenieurs en 
doctors, en door het helpen vertalen van kennis 
in economisch en maatschappelijk waardevolle 
technologische innovaties en bedrijvigheid. De 
universiteit positioneert zich in de samenleving 
als open academische gemeenschap die via haar 
wetenschappelijke staf en alumni wijdvertakt is in
de mondiale academische wereld. De TU Delft 
neemt haar rol in het verzorgen van permanente
educatie serieus door het verzorgen van 
postacademisch onderwijs.

Faculteit Civiele Techniek en 
Geowetenschappen  
Civiele techniek en Geowetenschappen richten 
zich op het ontwikkelen, ontwerpen, construeren, 
realiseren en beheren van fysieke infrastructurele 
voorzieningen, nodig voor de veiligheid, 
gezondheid, bedrijvigheid en duurzaamheid van 
de samenleving. Deze voorzieningen hebben 
betrekking op onder andere watermanagement, 
bodembeheer, stadsontwikkeling, bescherming 
tegen overstroming, drinkwaterwinning, 
afvalwaterbehandeling, water-, weg- en 
railtransport.

Sectie Railbouwkunde
De sectie Railbouwkunde van de afdeling Bouw 
en Infra van de faculteit Civiele Techniek en 
Geowetenschappen (CiTG) opereert op het 
grensvlak van wetenschap en bedrijfsleven. De 
toenemende verkeersdrukte op het spoor en de 
wens om prestaties en efficiency te verbeteren, 
vragen om wetenschappelijk onderzoek dat de 
railbranche nieuwe inzichten geeft in technieken 
en methoden voor de aanleg en onderhoud van 
railinfrastructuur. 

De sectie initieert innovatie in de gehele 
spoorsector en de resultaten van de 
onderzoeken worden verwerkt in de verschillende 
onderwijsprogramma’s en colleges op het 
vakgebied van rail engineering. Het onderwijs van 
Railbouwkunde richt zich ondermeer op het gedrag 
van materialen onder statische en dynamische 
verkeersbelastingen, alsmede op het ontwerp, de 
uitvoering, beheer en onderhoud van constructies 
voor spoorwegen, trambanen en metro’s. 
Onderzoeksprojecten en onderwijsprogramma’s 
worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met 
alle belangrijke spelers in de railsector. 

Docenten
De opleiding wordt gegeven door een team van 
ervaren docenten van de TU Delft en de railsector die 
de theorie aan de praktijk kunnen koppelen. Hiermee 
bent u verzekerd van de laatste wetenschappelijke 
inzichten en best practises in organisaties.  

Adviesraad
De raad van advies is samengesteld uit leden van 
vooraanstaande bedrijven uit de railbranche en 
adviseert de programmadirectie over de 
leerdoelstellingen en het curriculum van de studie. 
Daarnaast ziet de raad toe op de ontwikkeling van de 
studie in het licht van gewijzigde omstandigheden (en 
vernieuwingen) in de sector.

Toelating
Kandidaten worden toegelaten tot het programma op 
basis van hun vooropleiding, CV en motivatie. 
Potentiële deelnemers zijn in het bezit van een 
universiteitsgraad (bachelor of master) of een HBO-
diploma en hebben voldoende werkervaring. Van hen 
wordt verwacht dat ze op academisch niveau kunnen 
functioneren. Voorafgaand aan de toelating vindt een 
intakegesprek met de programmadirecteur plaats. 

Data en locatie
De module Basiskennis Railtechniek staat gepland 
voor het vierde kwartaal van 2015. Deze module 
bestaat uit 64 contacturen verdeeld over 11 dagen. 
De colleges vinden plaats op elke vrijdag van de 
week voor een periode van drie maanden. Met 
uitzondering van de daarin geplande feestdagen.  
De tweede module zal in het eerste kwartaal van 
2016 starten.  
 
De colleges en instructies worden gegeven op de 
campus van de TU Delft.

Studiekosten
Aan deelname van de studie zijn de volgende 
kosten verbonden:
• Afzonderlijke modules: € 4.300
• Certificaat in Profed Railinfrastructuur  

(Module 1 en 2): € 8.200
• Certificaat in Profed Railvoertuigtechniek  

(Module 1 en 3): € 8.200
• Certificaat in Profed Rail Asset Management 

(Module 1 en 4): € 8.200
• Diploma in Profed Rail Engineering  

(module 1 t/m 5): € 18.300

De bedragen zijn exclusief btw, inclusief verplichte 
literatuur en online studiefaciliteiten.
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technische bagage om hun organisatie te versterken 
in kennis en kunde. Omdat het programma gericht is 
op wetenschappelijke kennis en de praktijk, leert de 
deelnemer railtechnische aspecten, situaties en 
problemen te benaderen vanuit civieltechnische 
principes met de relevante wiskundige onderbouwing.

Meerwaarde voor deelnemer en bedrijf 
Door de opleiding ontwikkelt de deelnemer zich als 
kenniswerker in railtechnologie en leert methoden om 
problemen, situaties en verschijnselen te benaderen 
en te verklaren. De afgestudeerde heeft zijn horizon 
verbreed, wordt bedreven in het oplossen van 
complexe vraagstukken en is in staat projecten en 
businessplannen te beoordelen op technische 
haalbaarheid.  
 
Deelname aan het programma verschaft inzicht in de 
belangrijkste factoren in de technische ontwikkeling 
van de railsector. Een belangrijke meerwaarde voor 
bedrijven is dat de deelnemers met de opgedane 
kennis een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan 
innovatie- en verbeteringsprocessen in de organisatie. 
Voorstellen voor constructies, rapportages over 
onderhoudsschema’s, offertes voor systemen en 
voortgang van projecten kunnen met inhoudelijke 
technische kennis worden beoordeeld en getoetst.

Een unieke studie door wetenschappers en 
experts uit de praktijk
Samen met professionals van vooraanstaande 
bedrijven uit de railmarkt, verzorgt de sectie 
Railbouwkunde van de TU Delft het profed 
programme in Rail Engineering. De theorie van 
railinfrastructuur, railvoertuigen en rail asset 
management wordt gedoceerd door ervaren docenten 
van de TU Delft en andere universiteiten. Specifieke 
onderwerpen en praktijkvoorbeelden worden 
diepgaand belicht door deskundigen uit de 
railbranche.  
 
Deelnemers aan het programma zijn werkzaam in 
spoorbedrijven, lokale (tram/metro) vervoerbedrijven, 
infrastructuurbeheerders, fabrikanten, aannemers en 
bij de overheid. Veelal zijn ze betrokken bij 
veranderingen en innovaties. Daarnaast dragen ze  
bij aan systeemkeuzes en besluitvorming over 
investeringen en strategie in hun onderneming.

Programma
De opleiding biedt een overzicht van essentiële 
onderdelen van bouw, beheer en exploitatie van 
railinfra en railvoertuigen. Juist de combinatie van 
infrastructuur en railvoertuigen biedt de deelnemer de 
mogelijkheid tot het ontwikkelen van integrale kennis 
die nodig is voor samenwerking tussen alle spelers in 
de railsector. De deelnemer volgt een traject waarbij 
begrip en toepassing van de principes in het 
vakgebied als startpunt worden beschouwd. De 
deelnemer volgt een modulair traject waarin eerst de 
basisbegrippen en principes van het vakgebied  
worden behandeld. Aansluitend volgen programma-
onderdelen waarin aandacht wordt besteed aan de 
verschillende aspecten van het vakgebied rail 
engineering.

Het programma bestaat uit de volgende vijf modules: 

Module 1 Basiskennis Railtechniek
• Civieltechnische en werktuigbouwkundige principes 

Railtechniek
• Introductie voertuig- en spoorwegconstructies en 

gedrag van materialen
• Basisprincipes dimensionering 

spoorwegconstructies en railvoertuigen
• Tractie en beveiligingsystemen

Integrale technische kennis van 
railtechnologie is een voorwaarde voor 
succesvol acteren in de railbranche. Een 
opleidingsprogramma gebaseerd op 
wetenschappelijke kennis gecombineerd met 
praktijkervaringen van professionals is 
daarom van grote waarde voor de railsector.

Bedrijven en organisaties in de spoorwegbranche 
hebben sinds de jaren 90 van de vorige eeuw te 
maken gehad met veranderingen door liberalisering, 
verzelfstandiging, concurrentie en internationalisering. 
Door deze veranderingen bepalen externe (business) 
factoren de strategie van railbedrijven en wordt 
technologie, met de daarmee verbonden kennis en 
kunde, als een gegeven beschouwd. Echter ook de 
railtechnologie heeft zich sterk ontwikkeld. Het is een 
bepalende factor in de branche en op alle lagen in 
railondernemingen is kennis ervan cruciaal voor 
kwaliteit, besluitvorming en businessplanning. 
 
Het professional education programme (profed) Rail 
Engineering van de TU Delft speelt in op de vraag 
naar actuele technische kennis van railinfrastructuur, 
railvoertuigen en ondersteunende systemen. In het 
programma krijgen de deelnemers de juiste 

Module 2 Railinfrastructuur
• Ontwerpen van railconstructies voor trein, tram  

en metro
• Civielttechnische en werktuigbouwkundige factoren 

en modellen spoorwegconstructies
• Wiel-rail contact en slijtage van rails 
• Veiligheid en signalering

Module 3 Railvoertuigtechniek
• Railvoertuigdynamica en uitvoering wielstellen
• Ontwerp van voertuigen en materiaalkeuze
• Onderhoud en exploitatie van railvoertuigen
• Tractiesystemen
 
Module 4 Rail Asset Management
• Business model railbranche en instandhouding
• Kaders/wet en regelgeving
• Asset management in rail
• Life cycle management
• Systems engineering

Module 5 Praktijkopdracht
In dit onderdeel wordt de kennis uit de voorgaande 
modules doelgericht ingezet in de praktijk. De 
deelnemer krijgt de opdracht om in het eigen bedrijf 
(of extern) vaktechnisch onderzoek te doen naar een 
railtechnisch probleem of vraagstuk waarbij een thesis 
van kleine omvang moet worden opgesteld met daarin 
beschrijving, analyse, nadere uitwerking van de 
situatie, conclusie en aanbevelingen voor de 
organisatie. Onderzoek en thesis worden door de 
deelnemer gepresenteerd aan een commissie van 
TU-docenten en een vertegenwoordiger van het 
bedrijf. De deelnemer wordt beoordeeld op zowel de 
thesis als de presentatie.

Studiebelasting
Voor module 1 geldt een studiebelasting van 64 
contacturen en 120 uur zelfstudie. De studiebelasting 
van de modules 2 t/m 4 bestaat uit 60 contacturen 
voor college en instructie, 120 uur zelfstudie en 60 uur 
voor het uitwerken van de moduleopdracht. Hierin 
wordt de nieuwe kennis toegepast in de praktijk. De 
opdracht bestaat uit het uitvoeren van een onderzoek 
in het vakgebied en het opstellen van een paper met 
daarin een uitwerking van probleemstelling, aanpak 
en conclusies. De studiebelasting van module 5 is 30 
contacturen, 60 uur zelfstudie en 280 uur onderzoek.

Professional Education in 
Rail Engineering

Certificering en diploma
Conform de structuur van 
professional education kunnen  
er bewijzen van deelname, 
certificaten en diploma’s worden 
behaald. De modules 2 t/m 4 
worden afgesloten met een 
paper over het vakgebied en  
een korte presentatie van de 
deelnemer aan een examen-
commissie van de TU Delft. 
Module 1 wordt afgesloten met 
een examen.

Voltooiing van afzonderlijke 
modules leidt tot een bewijs van 
deelname. Succesvolle afronding 
van een combinatie van de 
module Basiskennis Railtechniek 
met een van de andere modules 
van het programma leidt tot een 
certificaat. Na succesvolle 
afronding van module één tot en 
met vijf volgt een diploma in 
professional education.

Doelgroep
Deelnemers zijn werkzaam in  
de railbranche (of hebben de 
ambitie daarin een functie te 
gaan vervullen) en hebben de 
behoefte aan ontwikkeling van 
technische kennis op 
wetenschappelijk niveau. Het 
programma biedt professionals 
de mogelijkheid om hun CV te 
versterken en aansluiting te 
houden met ontwikkelingen in  
de railtechniek.

“Technische kennis is 
essentieel in besluitvorming 
in de railbranche 
Realisatie van innovaties en 
verbeteringen van ons spoor- en 
tramnet vergen vakmanschap en 
kennis. In de railsector zijn dat  
de vereisten voor verantwoorde 
beslissingen over investeringen  
en onderhoud van infrastructuur 
en railvoertuigen. Met ons 
opleidingsprogramma voorzien 
we in een behoefte aan praktijk- 
gerichte wetenschappelijke kennis  
van rail engineering die aansluit 
op actuele vraagstukken en 
onderwerpen in de railbranche. 
    

                                                          

”

Prof.dr.ir. R.P.B.J. Dollevoet 
Programmadirecteur
TU Delft Railbouwkunde

Actief leren in de praktijk
In het programma is het belangrijkste deel de kennis die wordt verkregen 
uit gedeelde werkervaring. De docenten verbinden elementaire en 
vaktechnische kennis in de colleges. Tijdens de modules zijn er cases  
en opdrachten die door de deelnemers worden uitgevoerd. Deze zijn 
verbonden met de eigen organisatie, waardoor de deelnemers de kennis 
onmiddellijk kunnen toepassen. De theorie wordt direct gekoppeld aan 
situaties en problematiek in de praktijk, werken en leren worden daardoor 
onafscheidelijke processen.
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investeringen en strategie in hun onderneming.

Programma
De opleiding biedt een overzicht van essentiële 
onderdelen van bouw, beheer en exploitatie van 
railinfra en railvoertuigen. Juist de combinatie van 
infrastructuur en railvoertuigen biedt de deelnemer de 
mogelijkheid tot het ontwikkelen van integrale kennis 
die nodig is voor samenwerking tussen alle spelers in 
de railsector. De deelnemer volgt een traject waarbij 
begrip en toepassing van de principes in het 
vakgebied als startpunt worden beschouwd. De 
deelnemer volgt een modulair traject waarin eerst de 
basisbegrippen en principes van het vakgebied  
worden behandeld. Aansluitend volgen programma-
onderdelen waarin aandacht wordt besteed aan de 
verschillende aspecten van het vakgebied rail 
engineering.

Het programma bestaat uit de volgende vijf modules: 

Module 1 Basiskennis Railtechniek
• Civieltechnische en werktuigbouwkundige principes 

Railtechniek
• Introductie voertuig- en spoorwegconstructies en 

gedrag van materialen
• Basisprincipes dimensionering 

spoorwegconstructies en railvoertuigen
• Tractie en beveiligingsystemen

Integrale technische kennis van 
railtechnologie is een voorwaarde voor 
succesvol acteren in de railbranche. Een 
opleidingsprogramma gebaseerd op 
wetenschappelijke kennis gecombineerd met 
praktijkervaringen van professionals is 
daarom van grote waarde voor de railsector.

Bedrijven en organisaties in de spoorwegbranche 
hebben sinds de jaren 90 van de vorige eeuw te 
maken gehad met veranderingen door liberalisering, 
verzelfstandiging, concurrentie en internationalisering. 
Door deze veranderingen bepalen externe (business) 
factoren de strategie van railbedrijven en wordt 
technologie, met de daarmee verbonden kennis en 
kunde, als een gegeven beschouwd. Echter ook de 
railtechnologie heeft zich sterk ontwikkeld. Het is een 
bepalende factor in de branche en op alle lagen in 
railondernemingen is kennis ervan cruciaal voor 
kwaliteit, besluitvorming en businessplanning. 
 
Het professional education programme (profed) Rail 
Engineering van de TU Delft speelt in op de vraag 
naar actuele technische kennis van railinfrastructuur, 
railvoertuigen en ondersteunende systemen. In het 
programma krijgen de deelnemers de juiste 

Module 2 Railinfrastructuur
• Ontwerpen van railconstructies voor trein, tram  

en metro
• Civielttechnische en werktuigbouwkundige factoren 

en modellen spoorwegconstructies
• Wiel-rail contact en slijtage van rails 
• Veiligheid en signalering

Module 3 Railvoertuigtechniek
• Railvoertuigdynamica en uitvoering wielstellen
• Ontwerp van voertuigen en materiaalkeuze
• Onderhoud en exploitatie van railvoertuigen
• Tractiesystemen
 
Module 4 Rail Asset Management
• Business model railbranche en instandhouding
• Kaders/wet en regelgeving
• Asset management in rail
• Life cycle management
• Systems engineering

Module 5 Praktijkopdracht
In dit onderdeel wordt de kennis uit de voorgaande 
modules doelgericht ingezet in de praktijk. De 
deelnemer krijgt de opdracht om in het eigen bedrijf 
(of extern) vaktechnisch onderzoek te doen naar een 
railtechnisch probleem of vraagstuk waarbij een thesis 
van kleine omvang moet worden opgesteld met daarin 
beschrijving, analyse, nadere uitwerking van de 
situatie, conclusie en aanbevelingen voor de 
organisatie. Onderzoek en thesis worden door de 
deelnemer gepresenteerd aan een commissie van 
TU-docenten en een vertegenwoordiger van het 
bedrijf. De deelnemer wordt beoordeeld op zowel de 
thesis als de presentatie.

Studiebelasting
Voor module 1 geldt een studiebelasting van 64 
contacturen en 120 uur zelfstudie. De studiebelasting 
van de modules 2 t/m 4 bestaat uit 60 contacturen 
voor college en instructie, 120 uur zelfstudie en 60 uur 
voor het uitwerken van de moduleopdracht. Hierin 
wordt de nieuwe kennis toegepast in de praktijk. De 
opdracht bestaat uit het uitvoeren van een onderzoek 
in het vakgebied en het opstellen van een paper met 
daarin een uitwerking van probleemstelling, aanpak 
en conclusies. De studiebelasting van module 5 is 30 
contacturen, 60 uur zelfstudie en 280 uur onderzoek.

Professional Education in 
Rail Engineering

Certificering en diploma
Conform de structuur van 
professional education kunnen  
er bewijzen van deelname, 
certificaten en diploma’s worden 
behaald. De modules 2 t/m 4 
worden afgesloten met een 
paper over het vakgebied en  
een korte presentatie van de 
deelnemer aan een examen-
commissie van de TU Delft. 
Module 1 wordt afgesloten met 
een examen.

Voltooiing van afzonderlijke 
modules leidt tot een bewijs van 
deelname. Succesvolle afronding 
van een combinatie van de 
module Basiskennis Railtechniek 
met een van de andere modules 
van het programma leidt tot een 
certificaat. Na succesvolle 
afronding van module één tot en 
met vijf volgt een diploma in 
professional education.

Doelgroep
Deelnemers zijn werkzaam in  
de railbranche (of hebben de 
ambitie daarin een functie te 
gaan vervullen) en hebben de 
behoefte aan ontwikkeling van 
technische kennis op 
wetenschappelijk niveau. Het 
programma biedt professionals 
de mogelijkheid om hun CV te 
versterken en aansluiting te 
houden met ontwikkelingen in  
de railtechniek.

“Technische kennis is 
essentieel in besluitvorming 
in de railbranche 
Realisatie van innovaties en 
verbeteringen van ons spoor- en 
tramnet vergen vakmanschap en 
kennis. In de railsector zijn dat  
de vereisten voor verantwoorde 
beslissingen over investeringen  
en onderhoud van infrastructuur 
en railvoertuigen. Met ons 
opleidingsprogramma voorzien 
we in een behoefte aan praktijk- 
gerichte wetenschappelijke kennis  
van rail engineering die aansluit 
op actuele vraagstukken en 
onderwerpen in de railbranche. 
    

                                                          

”

Prof.dr.ir. R.P.B.J. Dollevoet 
Programmadirecteur
TU Delft Railbouwkunde

Actief leren in de praktijk
In het programma is het belangrijkste deel de kennis die wordt verkregen 
uit gedeelde werkervaring. De docenten verbinden elementaire en 
vaktechnische kennis in de colleges. Tijdens de modules zijn er cases  
en opdrachten die door de deelnemers worden uitgevoerd. Deze zijn 
verbonden met de eigen organisatie, waardoor de deelnemers de kennis 
onmiddellijk kunnen toepassen. De theorie wordt direct gekoppeld aan 
situaties en problematiek in de praktijk, werken en leren worden daardoor 
onafscheidelijke processen.
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Technische Universiteit Delft 
De Technische Universiteit Delft is opgericht  
in 1842 en staat bekend om haar hoge 
standaarden in onderwijs en onderzoek. De 
universiteit bestaat uit acht faculteiten en heeft 
een hoogwaardig spectrum aan disciplines, 
onderzoek en opleidingen op het gebied van de 
ingenieurswetenschappen. De TU Delft werkt 
intensief samen met onderwijsinstellingen, 
researchinstituten en overheden in binnen- en 
buitenland en leidt in Nederland een belangrijk 
deel van de studenten bèta en techniek op. 
De TU Delft draagt substantieel bij aan de 
duurzame samenleving van de 21ste eeuw door 
het verrichten van grensverleggend technisch-
wetenschappelijk onderzoek van erkend 
internationaal wereldniveau, door het opleiden 
van maatschappelijk betrokken ingenieurs en 
doctors, en door het helpen vertalen van kennis 
in economisch en maatschappelijk waardevolle 
technologische innovaties en bedrijvigheid. De 
universiteit positioneert zich in de samenleving 
als open academische gemeenschap die via haar 
wetenschappelijke staf en alumni wijdvertakt is in
de mondiale academische wereld. De TU Delft 
neemt haar rol in het verzorgen van permanente
educatie serieus door het verzorgen van 
postacademisch onderwijs.

Faculteit Civiele Techniek en 
Geowetenschappen  
Civiele techniek en Geowetenschappen richten 
zich op het ontwikkelen, ontwerpen, construeren, 
realiseren en beheren van fysieke infrastructurele 
voorzieningen, nodig voor de veiligheid, 
gezondheid, bedrijvigheid en duurzaamheid van 
de samenleving. Deze voorzieningen hebben 
betrekking op onder andere watermanagement, 
bodembeheer, stadsontwikkeling, bescherming 
tegen overstroming, drinkwaterwinning, 
afvalwaterbehandeling, water-, weg- en 
railtransport.

Sectie Railbouwkunde
De sectie Railbouwkunde van de afdeling Bouw 
en Infra van de faculteit Civiele Techniek en 
Geowetenschappen (CiTG) opereert op het 
grensvlak van wetenschap en bedrijfsleven. De 
toenemende verkeersdrukte op het spoor en de 
wens om prestaties en efficiency te verbeteren, 
vragen om wetenschappelijk onderzoek dat de 
railbranche nieuwe inzichten geeft in technieken 
en methoden voor de aanleg en onderhoud van 
railinfrastructuur. 

De sectie initieert innovatie in de gehele 
spoorsector en de resultaten van de 
onderzoeken worden verwerkt in de verschillende 
onderwijsprogramma’s en colleges op het 
vakgebied van rail engineering. Het onderwijs van 
Railbouwkunde richt zich ondermeer op het gedrag 
van materialen onder statische en dynamische 
verkeersbelastingen, alsmede op het ontwerp, de 
uitvoering, beheer en onderhoud van constructies 
voor spoorwegen, trambanen en metro’s. 
Onderzoeksprojecten en onderwijsprogramma’s 
worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met 
alle belangrijke spelers in de railsector. 

Docenten
De opleiding wordt gegeven door een team van 
ervaren docenten van de TU Delft en de railsector die 
de theorie aan de praktijk kunnen koppelen. Hiermee 
bent u verzekerd van de laatste wetenschappelijke 
inzichten en best practises in organisaties.  

Adviesraad
De raad van advies is samengesteld uit leden van 
vooraanstaande bedrijven uit de railbranche en 
adviseert de programmadirectie over de 
leerdoelstellingen en het curriculum van de studie. 
Daarnaast ziet de raad toe op de ontwikkeling van de 
studie in het licht van gewijzigde omstandigheden (en 
vernieuwingen) in de sector.

Toelating
Kandidaten worden toegelaten tot het programma op 
basis van hun vooropleiding, CV en motivatie. 
Potentiële deelnemers zijn in het bezit van een 
universiteitsgraad (bachelor of master) of een HBO-
diploma en hebben voldoende werkervaring. Van hen 
wordt verwacht dat ze op academisch niveau kunnen 
functioneren. Voorafgaand aan de toelating vindt een 
intakegesprek met de programmadirecteur plaats. 

Data en locatie
De module Basiskennis Railtechniek staat gepland 
voor het vierde kwartaal van 2015. Deze module 
bestaat uit 64 contacturen verdeeld over 11 dagen. 
De colleges vinden plaats op elke vrijdag van de 
week voor een periode van drie maanden. Met 
uitzondering van de daarin geplande feestdagen.  
De tweede module zal in het eerste kwartaal van 
2016 starten.  
 
De colleges en instructies worden gegeven op de 
campus van de TU Delft.

Studiekosten
Aan deelname van de studie zijn de volgende 
kosten verbonden:
• Afzonderlijke modules: € 4.300
• Certificaat in Profed Railinfrastructuur  

(Module 1 en 2): € 8.200
• Certificaat in Profed Railvoertuigtechniek  

(Module 1 en 3): € 8.200
• Certificaat in Profed Rail Asset Management 

(Module 1 en 4): € 8.200
• Diploma in Profed Rail Engineering  

(module 1 t/m 5): € 18.300

De bedragen zijn exclusief btw, inclusief verplichte 
literatuur en online studiefaciliteiten.

Professional 
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Rail Engineering
Technische kennis als basis voor succes in de railbranche
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Ellard Groenewegen
+31 15 278 80 19
+31 610 99 88 60

c.h.groenewegen@tudelft.nl
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