
Ir. B. van Bronckhorst 

Ir. B. van Bronckhorst werd op 15 juli l!.!32 te Djakarta geboren. 
Na in 1950 het d iploma h.b. s .-B te he bben behaald, studeerde hij mecha
nisc he technologie aan de h .t.s . te Utrecht, we lke studie hij in 1954 af
sloot. In 1968 behaalde hij - als eerste - aan de Technische Hogeschool 
E indhoven (met lof) het diploma beclrijfskundig ingenieur. 
Na de militaire diens t trad hij in 1956 in dienst bij Philips Machine 
fabrieken, aanvankelijk in de Ontwikke lingsclienst, later in het Bureau 
Bedrijfso1'ganisatie. In 1961en1962 werd voor de HIG-RGT door hem 
namens de Mach inefabrie ken o rganisatie-ass is tentie verleend in de ge
reedschapmakerij - e n melaalwarenseclor van Ph ilips bedrijven in 
Mexico en India. 
Op 1 april HHi3 tract ir. Van Bronckhorst in dienst van de Technische 
Hogeschool Einclhoven, waar hij o.a. welenschappe li jk hoofdmedewerker 
wat:> bij de vakgroep Sociotechniek van de afdeling de r Beclrijfskunde i.o. 
Vanaf 1%3 is i r . Van Bronckhor sl be lrokke n geweest bij he t T.H.-onder
wljs: als technisch medewerker b ij de afcle ling der Werkluigbouwkunde 
in het practicum Fabricage en bij stages, e n voorts door bege le iding van 
afstucleerders voor prof. ir. C . de Beer. 
Sincls 1965 is h ij betrokken blj de opzet van de afd.eling cler Bedrij fskunde. 
In mei 1970 kreeg hij bij bes lu it van Curatoren een onderwijsopdracht 
vo lge ns art. 74, lid 2 WWO. 
Van de hand van ir. Van B.ronc khorst verscheen een t ie ntal publikaties , 
voor een dee! geplaatst in vaktijdschrifte n, voor een dee! intern gehou 
den. 

Zijn benoe ming tot gewoon lec tor in he t ontwerp van produktiesystemen 
geschiedde bij Koninklijk besluit nr. 29 van 16 maart 1971. 
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